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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 8/2012 
Dia:  21 de juny de 2012  
Hora:  de 19:05 a 22:45  
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa  
Caràcter:  Ordinari 

 

Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Regidors  i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Mireia Estefanell Medina 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absent 
Joan Comas Blanch 
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I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 6 i 7, que 
corresponen a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 14 de maig de 
2012 i a l’ordinària de 17 de maig  de 2012.  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4469, de 7 de maig de 

2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
8/2012, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4641, de 21 de maig de 

2012, per la qual es confereix delegació expressa i  puntual al regidor Pere 
Culell Oliveras perquè autoritzi un matrimoni civil  el dia 7 de juliol de 
2012. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4611, de 22 de maig de 

2012, sobre creació de la Taula de Mobilitat de Man resa. 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4921, de 29 de maig de 

2012, sobre substitució de l’alcalde pel segon tine nt d’alcalde els dies 2 i 
3 de juny de 2012, per absència temporal del titula r de l’Alcaldia. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5372, sobre renovació de 

la composició dels Consells sectorials de participa ció. 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la bai xa de l’Ajuntament de 

Manresa com a membre del Consorci per a la gestió d el servei de televisió 
digital pública de la demarcació del Bages/Berguedà /Solsonès. 

 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conve ni de col·laboració a 

subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajunta ment de Fonollosa, pel 
qual es determina la societat municipal Aigües de M anresa, S.A., com a 
mitjà propi i servei tècnic del municipi de Fonollo sa. 

 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d ’Actuació municipal per risc 

d’incendis forestals. 
 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la con cessió de la Medalla de la 

Ciutat al Mèrit Cultural a la persona de Xavier Sit jes i Molins. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  de l’exp edient de modificació de 

crèdits núm. 10/2012, dins del Pressupost municipal  vigent. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits  núm. 11/2012  dins del Pressupost municipa l vigent. 
 
4.1.3 Aprovació inicial, si escau, de la modificaci ó de l’aplicació pressupostària 

231.0.489.20 - Atenció social bàsica, relativa a su bvencions nominatives.  
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ I TURISME  
 
4.2.1 Aprovació del canvi de designació del Fòrum d e Turisme, per tal que 

s’anomeni  Consell Municipal de Turisme. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la Modificació Puntual del 

Pla General. Alineació Tossalet dels Dolors. 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’inic i de l’expedient per a la 

formulació del  Pla d’Ordenació Urbanística Municip al de Manresa 
(POUM). 

 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau , del  Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible de Manresa (PMUS) 2011-2016.  
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d el Reglament regulador del 

Servei d’Ensenyaments Artístics del municipi de Man resa.  
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, J OVENTUT I 

GENT GRAN 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases reguladores del 

Concurs de fotografia antiga digitalitzada amb el n om de “Els meus 
records”. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  del programari lliure. 
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7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’endreçar i enjardinar 
l’espai situat entre la Capella de Sant Marc i el c arrer de la Cova. 

 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per rec lamar el pagament de l’IBI 

en béns immobles propietat de l’església catòlica. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de la reducció de la 

temporalitat en el treball. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de la creació d’un 

observatori de la pobresa. 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC en defensa  de la inserció laboral 

dels discapacitats. 
 
7.7 Proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC i  CUP en defensa de 

l’ensenyament públic,  presentat per l’assemblea “E l Bages es Mou”. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’edu cació no universitària i 

les decisions en política educativa. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa de les polítiques de 

suport als centres especials de treball i a les pol ítiques d’inserció laboral 
de les persones discapacitades. 

 
7.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per exigir  responsabilitats vers la 

gestió de bancs i caixes rescatades. 
 
7.11 Proposició del Grup Municipal del PP referent al canvi i eliminació de les 

fotomultes. 
 
7.12 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre mes ures educatives. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde 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. 19, 20, 21, 22 

i 23, que corresponen a les sessions dels dies 14, 21 i 28  de maig  i 4 i 11 
de juny de 2012, respectivament. 

 
11. Donar compte de l’escrit del director general d ’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència que justifica recepció de l’acord ad optat pel Ple en relació 
a la mutilació genital femenina.  

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
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L’Alcalde explica que donat que és el primer Ple desprès de la malaurada mort del 
policia local Edouard Guillem Trapero, iniciaran la sessió amb un minut de silenci tal i 
com es va acordar a la Junta de Portaveus i abans de llegir la declaració institucional 
signada per tots els presidents i/o portaveus dels Grups municipals. 
 
L’alcalde passa a llegir el manifest de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Manresa reunida en sessió ordinària de data 20 de juny de 2012: 
 
“Seguint la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Manresa manifestada el passat 
dia 23 de maig de 2012, la Junta de Portaveus reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
juny de 2012, amb la unanimitat de tots els seus membres, ha acordat : 
 
Primer. Donar el seu suport institucional i refermar la sol·licitud davant del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de la “Medalla 
al mèrit policial” a títol pòstum a l’agent de la Policia Local de la ciutat Sr. Edouard 
Guillem Trapero, mort en acte de servei. 
 
Segon. Promoure la incoació de l’expedient, previst en el vigent Reglament d’Honors i 
Distincions de l’Ajuntament de Manresa (Article 18), per designar amb el nom de 
l’agent Edouard Guillem Trapero l’espai ubicat entre la carretera del Pont de Vilomara i 
el carrer de Sant Blai, en reconeixement al seu servei.” 
 
L’alcalde agraeix la predisposició de tots els signants per arribar a l’acord de consens i 
remarca que tots dos acords s’han aprovat per unanimitat. 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA  ANTERIOR  
 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 6 i 7, que 
corresponen a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 14 de maig de 
2012 i a l’ordinària de 17 de maig  de 2012.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes 
núm. 6 i 7, que corresponen a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 
14 de maig de 2012 i a l’ordinària de 17 de maig de 2012, que s’ha entregat als 
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
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2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4469, de 7 de maig de 

2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
8/2012, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2012, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que 
disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2012, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4641, de 21 de maig de 

2012, per la qual es confereix delegació expressa i  puntual al regidor Pere 
Culell Oliveras perquè autoritzi un matrimoni civil  el dia 7 de juliol de 
2012. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Conferir al senyor Pere Culell Oliveras,  regidor d’aquest Ajuntament, 
delegació expressa i puntual per tal que el dia 7 de juliol de 2012, exerciti l’atribució 
d’autoritzar un matrimoni civil. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor Pere Culell 
Oliveras, 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. “ 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4611, de 22 de maig de 

2012, sobre creació de la Taula de Mobilitat de Man resa. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Crear la Taula de la mobilitat de Manresa , en el marc de la qual 
s’informarà puntualment de tots els aspectes que facin referència a l’aplicació del Pla 
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de Mobilitat Urbana, i s’acordaran les intervencions que s’hagin de portar a terme a la 
ciutat en matèria de mobilitat durant els propers dos anys.  
 
 Segon.  La Taula de la mobilitat de Manresa tindrà la composició següent: 
 

President: • Ramon Bacardit  Reguant, regidor delegat 
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat. 

 
Vocals: • M. Olga Sánchez Ruíz, regidora delegada de 

Seguretat Ciutadana. 
• Antoni Llobet Mercadé, portaveu del Govern. 
• Ruth Guerrero Rodríguez, regidora del Grup 

Municipal Socialista (PSC). 
• Joan Vinyes Sabata, regidor del Grup Municipal 

d’ERC. 
• Domingo Beltran Arnaldos, regidor del Grup 

Municipal del PP. 
• Sebastià Llort Prat, regidor del Grup Municipal de 

PxC. 
• Adam Majó Garriga, regidor del Grup Municipal de 

la CUP. 
 
• Maria Àngels Clotet i Miró, cap dels Serveis de 

Territori. 
• Queralt Torres Pla, cap de Secció de Mobilitat 
• Jordi Rodríguez Fuentes, cap de la Secció 

d’Assessorament Jurídic dels Serveis de Territori, 
que farà les funcions de secretari. 

 
 
Tercer.  La Taula de la mobilitat de Manresa es reunirà com a mínim un cop 

cada dos mesos, quan el seu president ho decideixi o quan ho proposin 
conjuntament tres grups municipals.  

 

Quart. Comunicar aquesta Resolució a tots els integrants de la Taula de la 
Mobilitat de Manresa, a l’efecte del seu coneixement i d’acceptació de la 
designació que els ha estat conferida. 

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

propera sessió que se celebri.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4921, de 29 de maig de 

2012, sobre substitució de l’alcalde pel segon tine nt d’alcalde els dies 2 i 
3 de juny de 2012, per absència temporal del titula r de l’Alcaldia. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Que durant els dies 2 i 3 de juny de 2012, amb motiu de l’absència temporal 
de l'alcalde titular i de la primera tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia 
seran assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira, 
que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular.  
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SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 
Rovira. 

TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  

CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents.” 

 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5372, sobre renovació de 

la composició dels Consells sectorials de participa ció. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Renovar la composició dels Consells sectorials de participació que es 
relacionen, que estaran integrats pels membres següents: 
 
1. Consell Municipal de Cultura 
2. Consell Municipal de la Dona 
3. Consell Municipal de la Gent Gran 
4. Consell Municipal de Salut 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
6. Consell Municipal de Serveis Socials 
7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions 
8. Consell Municipal d’Urbanisme 
9. Consell Municipal de Mobilitat 
10. Consell Escolar Municipal 
11. Consell Municipal d’Esports 
12. Consell Municipal de Drogodependències 
13. Consell Municipal d’Infants 
14. Fòrum de Turisme 
 
De conformitat amb la Llei de Protecció de dades 15/1999, i atès que aquesta 
resolució conté dades personals, el seu contingut íntegre s’ha omès de la publicació a 
la web municipal. 
  
Segon.  Comunicar aquesta Resolució a les persones designades, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.  
  
Tercer. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que tingui lloc.” 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la bai xa de l’Ajuntament de 

Manresa com a membre del Consorci per a la gestió d el servei de televisió 
digital pública de la demarcació del Bages/Berguedà /Solsonès. 
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 de juny de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny de 2006, 

va aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de 
Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès, i els 
seus estatuts. Alhora, va acordar sotmetre a informació pública l’acord esmentat. 

 
2. Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, per la qual 

cosa els estatuts del Consorci van quedar aprovats definitivament i es van  publicar 
al BOPB núm. 233, de 29 de setembre de 2006.   

 
3. El 28 de juliol de 2009, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consorci, l’objecte del 

qual era la gestió conjunta del servei de televisió digital local corresponent al 
programa del canal múltiple de la demarcació a la qual pertanyen els ajuntaments 
consorciats. El context econòmic actual, però, no fa viable la posada en marxa d’un 
canal públic. 

 
Consideracions legals 
 
1. Article 323 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, segons el qual “qualsevol ens consorciat pot separar-se del 
consorci sempre que compleixi les condicions següents: 
a) Formular el preavís en el termini que assenyalin els estatuts. 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i 
garantir el compliment dels que hi hagi pendents.” 

 
2. Article 25.1 del estatuts del Consorci, que preveu que la separació d’algun dels 

seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al president del Consorci amb tres 
mesos d’antelació, sempre que l’entitat que se separi estigui al corrent dels seus 
compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les operacions aprovades fins al 
moment de la separació.  

 
3. No obstant això, i d’acord amb el previst a l’article 25.2 dels estatuts del Consorci, 

les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, obtenir la 
respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.  

 
Per tot això, com alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
Acord 
 
Primer. Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Manresa com a membre del Consorci per 
a la Gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, 
Berguedà i Solsonès i sol·licitar la seva separació al Ple del Consorci. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió 
Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal per a la realització dels 
tràmits oportuns. 
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Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat del present acord.” 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, diu que el dictamen fa 
referència a l’aprovació de la baixa de l’Ajuntament de Manresa com a membre del 
Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del 
Bages, Berguedà i Solsonès. 
 
Diu que a les diferents reunions realitzades amb el Consorci es va acordar donat el 
context econòmic actual, que l’Ajuntament de Manresa no considera viable la posada 
en marxa d’un canal públic, i per això sol·liciten que la baixa s’aprovi pel Ple. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 17 vots afirmatius (11 
GMCiU, 2 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i  7 abstencions ( 4 GMPSC, 3 GMERC), i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conve ni de col·laboració a 

subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajunta ment de Fonollosa, pel 
qual es determina la societat municipal Aigües de M anresa, S.A., com a 
mitjà propi i servei tècnic del municipi de Fonollo sa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 de juny de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 

“Antecedents de fet 
 
1. L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament 

domiciliari d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través de la 
societat Aigües de Manresa, S.A. empresa municipal de capital íntegrament 
públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa. 

 
2. La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els 

serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres 
municipis diferents del de Manresa. 

 
3. L’art. 1r bis, apartat 2, dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que la 

societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats 
locals, de qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta 
finalitat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 

 
4. És intenció de l’Ajuntament de Manresa i de l’Ajuntament de Fonollosa, que 

Aigües de Manresa, S.A., tingui la consideració de mitjà propi d’aquest 
municipi. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i article 144 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, 
segons els quals els ens locals han de prestar-se la col·laboració que sigui 
necessària per a la consecució de les seves finalitats. 

 
2. Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir 

convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb 
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la finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
3. Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,  que regulen els 
convenis de cooperació per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la 
satisfacció de les quals tinguin un interès comú. 

 
Per tot això, com a alcalde president, previ informe de la Comissió Informativa 
d’Economia  i Governació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa 

i l’ Ajuntament de Fonollosa, per tal de determinar la societat municipal 
Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic d’aquest municipi. 

 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i qualsevol altra 

documentació que se’n derivi. 
 
Tercer. Trametre certificat de l’acord i còpia del conveni aprovat a la Direcció 

General d’Administració Local, de conformitat amb l’article 309.1 del 
ROAS.” 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’AJUNTAMEN T DE  -------------------------
- PEL QUAL ES DETERMINA LA SOCIETAT MUNICIPAL D’AIG ÜES DE MANRESA, SA, 
COM A MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC D’AQUEST SEGON.  
 
REUNITS 
 
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Manresa,  el dia ...   de........            de 201... 
 
D’una part, el Sr. ............................., alcalde de l'Excm. Ajuntament de Manresa, amb DNI   
..........................  i domicili als efectes d’aquest acte a la plaça Major, 1, de Manresa, que actua 
en nom i representació de l'Ajuntament de Manresa, en atenció a l’art 21,1,b) de la llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’art 53,1 a) 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. És assistit 
pel secretari de la Corporació,  Sr. ......................., que dóna fe de l’acte. 
 
D’una altra, el/la Sr. ................................,  Alcalde de l'Excm.  Ajuntament de ......................., amb 
DNI ..................................., i domicili als efectes d’aquest acte a ....................... de 
....................,que  actua en nom i representació de l'Ajuntament de......................., en atenció a 
l’art. 21,1,b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’art 53,1 a) 
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. És assistit pel secretari/a de la Corporació,  Sr/Sra. . ..........................., 
que dóna fe de l’acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a l’atorgament del present 
acte en base als següents  
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament domiciliari 
d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través d’una empresa municipal de 
capital íntegrament públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa. 
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Segon.- La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els serveis 
d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres municipis diferents del de 
Manresa. 
 
Tercer.- L’art. 1r bis, apartat 2,  dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que la 
societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats locals, de 
qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta finalitat un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
Quart .- És intenció de l’Ajuntament de ......................... i de l’Ajuntament de Manresa, conveniar 
que Aigües de Manresa, S.A., tingui la consideració de mitjà propi del primer d’ells.  
 
 
En base als anteriors antecedents així com a l'art. 55 de la llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de 
les bases del règim local, l'art. 191 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 als art.  303 a 311 del Decret 
179/1995,  de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ Obres, activitats i serveis dels ens 
locals, es convenen els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.-  Per aquest conveni l'Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de ......................, 
constitueixen una relació de cooperació consensuada als efectes de la prestació del serveis 
d’abastament  domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.  
 
Segon.-  De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r. bis, apartat 2 dels estatuts d’Aigües de 
Manresa S.A., es pacta que la societat té, des de la signatura d’aquest conveni i durant tota la 
seva vigència, la consideració de mitjà propi de l’Ajuntament de.................. 
 
Tercer.- En consideració a la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 
.................................,  Aigües de Manresa, S.A. està obligada a realitzar els treballs que, en les 
matèries que constitueixen l’objecte social de l’empresa, li encomani aquest. 
 
Quart.-  Ni Aigües de Manresa, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, podran 
participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per l’Ajuntament de 
.................................... No obstant això, quan no concorri cap licitador podrà encarregar-se a 
Aigües de Manresa, S.A. l’execució de l’activitat objecte de licitació pública. 
 
Cinquè.-  L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments 
o de la gestió de serveis públics realitzats per Aigües de Manresa, S.A. per a l’Ajuntament de 
............................, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents, 
que hauran de ser objecte d’aprovació per l’Ajuntament. Aquestes tarifes es calcularan de 
manera que representin els costos reals d’execució i la seva aplicació a les unitats produïdes 
servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o 
gestionats.  
 
Sisè. - Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 5 anys, essent prorrogable per 
períodes d’igual duració mitjançant comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del 
termini inicial o de les successives pròrrogues. 
 
Setè.- Aquest conveni s’extingirà pel transcurs del seu termini inicial de vigència o de qualsevol 
de les seves pròrrogues. Als mers efectes d’informació, la part que interessi l’extinció del 
conveni haurà de comunicar a l’altre la seva voluntat de no prorrogar la vigència del conveni 
amb una antelació d’un mes al dia d’expiració del termini de vigència que es trobi en curs, 
l’endemà del qual el conveni deixarà de tenir efectes,  tret que s’hagi acordat expressament la 
seva pròrroga.  
 
Per constància dels antecedents consignats així com dels pactes presos s’estén, en el lloc i data 
consignats a l’encapçalament, el present document per duplicat exemplar original,  del qual en  
resta un en poder de cada part signant.” 
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, diu que amb aquest 
conveni que es porta a aprovació es determina que la societat municipal d’Aigües de 
Manresa pugui actuar com a mitjà propi i de servei tècnic del municipi de Fonollosa. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’a prova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d ’Actuació municipal per risc 

d’incendis forestals. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de juny de 2012, que es transcriu 
a continuació: 
 

“Atès que la unitat de Protecció Civil ha redactat un nou PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC D’INCENDIS FORESTALS per fer front a les possibles 
situacions d’emergència derivades d’aquest risc dins el nostre terme municipal, el qual 
conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels 
incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. 
 
Vist que pel Ple de la Corporació en sessió mantinguda en data 20 de juliol de 1998 ja 
s’havia aprovat el Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals, el qual fou 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el Pla referit als punts anteriors no s’ha sotmès des de la seva aprovació a 
cap procediment de revisió del seu contingut de tal forma que es fa necessària la seva 
adaptació per tal de mantenir-ne plenament la seva capacitat operativa. 
 
Que l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, on 
es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents plans d’actuació 
municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin afectats per riscs, objecte de 
plans específics. 
 
L’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya,  on es 
preveu que  els plans de protecció civil, son aprovats pels plens de les respectives 
corporacions municipals, prèvia informació pública i informe de la Comissió Municipal 
de Protecció Civil, i son homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Tenint en compte que en data 18 de maig de 2012 es va publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, l’anunci relatiu al període d’informació pública del Pla 
d’actuació Municipal per risc d’incendis forestals, respecte el qual no s’ha formulat cap 
al·legació ni impugnació. 
 
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Comissió Municipal de Protecció Civil. 

  
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
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Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament els Plans a què al·ludeix 
l’esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes tècnics emesos al respecte. 
 
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 

ACORDS 
 
1r.- Aprovar el text del PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC D’INCENDIS 
FORESTALS, i que s’adjunta com annex al present dictamen. 
 

2n.- Remetre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als 
efectes de la seva homologació.” 
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU,  diu que es vol aprovar el Pla 
d’Actuació municipal per risc d’incendis forestals per substituir al vigent, donat que 
data de 1998. 
Porten a aprovació aquest Pla que incorpora nous elements: una cartografia 
actualitzada, 300 elements vulnerables que es troben al municipi, 90 punts d’aigua i 
tota l’organització i estructura tant municipal com de protecció civil.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’a prova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la con cessió de la Medalla de la 

Ciutat al Mèrit Cultural a la persona de Xavier Sit jes i Molins. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de juny de 2012, que es transcriu 
a continuació: 
 
“Vista la instància presentada per l’Associació Memòria i Història de Manresa,  entrada 
per registre el dia 6 de març de 2012 i amb número de registre 20120215938 
sol·licitant l’atorgament de la distinció de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la 
persona de Xavier Sitjes i Molins pel seu compromís social, polític i cultural amb la 
ciutat de Manresa.  
 
Amb data 3 de maig de 2012, d’acord amb les previsions del Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Manresa, va ésser dictada resolució d’incoació de 
l’expedient administratiu per tal d'establir si en la persona de Xavier Sitjes i Molins hi 
concorren els mèrits per tal de concedir-li la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, així 
com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en el que destaca que 
Xavier Sitjes i Molins, des de la seva trajectòria professional, política i personal, ha 
estat, des de sempre i sobretot en el difícil context de la dictadura franquista, una 
persona compromesa amb els ideals de catalanisme, la democràcia, la llibertat i la 
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justícia social. Lluitador actiu, va ser un ferm defensor de les llibertats individuals i 
nacionals i va contribuir a la democratització de la vida política de la ciutat i el país. 
 
També ha estat una persona compromesa amb la cultura. Defensor de l’ús de la 
llengua catalana i autor d’una immensa tasca com a investigador, erudit i divulgador, 
sobretot a l’entorn del patrimoni medieval i barroc de la ciutat i la comarca, amb un alt 
rigor i qualitat científica que l’han fet esdevenir un referent per als estudiosos i 
especialistes. 
 
El seu compromís social, treball desinteressat i esperit de servei també s’ha manifestat 
en el teixit associatiu de la ciutat, amb l’impuls a la creació i consolidació d’algunes de 
les entitats culturals més rellevants. 
 
La seva trajectòria professional, política, cívica i personal, i la seva dedicació i treball 
desinteressat per la ciutat i la comunitat, doncs, el fan mereixedor de reconeixement. 
 
L’article 4 del "Reglament d'Honors i Distincions", aprovat pel Ple de la Corporació 
Municipal de 18 de febrer de 2008 disposa que entre els honors i distincions que, amb 
caràcter oficial, podrà conferir l'Ajuntament, hi ha el de la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Cultural. 
 
D’acord amb l’article 15 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula la concessió 
de la Medalla de la Ciutat, les Medalles  de la Ciutat al mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, 
al mèrit Artístic, al mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i al mèrit de la 
Solidaritat tenen per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en persones 
individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun d’aquests 
camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en de la 
ciutat. 
 
L'article 21 de l'esmentat Reglament estableix que la concessió de la Medalla de la 
Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva 
aprovació l’adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres 
parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
A l'informe emès per l'instructor de l'expedient de data 7 de juny de 2012 es deixa 
constància dels mèrits que concorren en la persona de Xavier Sitjes i Molins, 
proposant-se la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural. 

Vista la biografia escrita  en data 28 de març de 2012 pel Director de l’Arxiu Comarcal 
del Bages. 

Vist l’informe jurídic emès pel cap de secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a 
les Persones en data 11 de juny de 2012. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER.- CONCEDIR  la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la persona de Xavier 
Sitjes i Molins, pel seu compromís social, treball desinteressat i esperit de servei en 
defensa dels ideals del catalanisme, la democràcia, la llibertat i la justícia social així 
com per la seva dedicació i impuls al teixit associatiu i la seva contribució a la cultura 
amb l’acreixement del coneixement de la història i el patrimoni medieval i barroc, tant 
en l’àmbit de la ciutat com de la comarca i del país. 
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SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les 
circumstàncies de la persona, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la 
seva concessió, i la data  de la mateixa.” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU,  diu que el dictamen fa 
referència al procediment iniciat el 6 de març de 2012 a petició de l’Associació 
Memòria i Història de Manresa, per tal de concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Cultural, a la persona de Xavier Sitjes i Molins.  
 
Demana el vot favorable per concedir la medalla de la ciutat al senyor Sitjes pel seu 
compromís social, treball desinteressat i esperit de servei en defensa dels ideals del 
catalanisme, la democràcia, la llibertat i la justícia social així com per la dedicació i 
l’impuls al teixit associatiu i la seva contribució a la cultura amb l’acreixement del 
coneixement de la història i el patrimoni medieval i barroc, tant en l’àmbit de la ciutat 
com de la comarca i del país. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que el seu 
Grup dona suport a que s’iniciï el procés per l’atorgament de la medalla al senyor 
Sitjes. 
 
Explica segons experiències familiars de persones llunyanes a la política que durant 
els últims anys del franquisme, malgrat les divergències polítiques, el Xavier Sitjes era 
una persona que sempre hi era quan se’l necessitava. 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, remarca el que han dit 
els companys regidors.  
Diu que el Xavier Sitjes era una persona que va lluitar contra la pena de mort i es va 
involucrar amb moltes entitats i per això creu que és una medalla molt merescuda. 
 
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , diu que el seu 
Grup vol donar el suport a la concessió de la medalla del mèrit cultural al senyor Sitjes. 
 
Destaca l’actitud del Xavier Sitjes en moments difícils i reitera el suport del seu Grup. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’a prova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  de l’exp edient de modificació de 

crèdits núm. 10/2012, dins del Pressupost municipal  vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de juny de 2012, que es transcriu 
a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
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incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2013. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2012 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 11/2012 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions”  
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, diu que hi ha diferents 
partides que queden afectades per una modificació per tal de:  
-  reforçar una partida de material d’oficina del departament de Territori,  
-  la compra d’unes cistelles de basquet per a l’escola Renaixença,  
- donar reforç a la partida que farà front a la liquidació de l’any 2010 de l’aparcament 
públic en superfície que provenen d’uns sobrants d’amortitzacions de préstecs,  
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- reforçar una partida de joventut per fer un contracte d’activitats d’animació juvenil al 
CAE, pel cicle festiu amb un reforç de 9.440 euros compensat per retribucions del 
departament de personal i unes partides d’inversions,  
- reforç per poder adequar el nou local de l’Associació de veïns de la Sagrada Família i 
- una partida per fer front a la cinquena certificació del Projecte de rehabilitació dels 
edificis nobles del carrer del Balç, finançats amb sobrants de préstecs d’altres 
inversions.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU ), i,  13 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GM PP, 2 GMPxC, 2 GMCUP), 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits  núm. 11/2012  dins del Pressupost municipa l vigent. 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris , a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris , per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2013. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2012 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 11/2012 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup Municipa l de CIU , diu que el dictamen 
aprova la incorporació d’una partida de 100.500 euros per poder fer front a unes obres 
urgents a l’escola La Flama, i que aquesta partida es crea per un ajut concedit per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Diu que és evident que no s’ha complert i no s’han fet per part de l’Ajuntament les 
obres necessàries a l’escola la Flama. 
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La primera actuació i més important és la intervenció en els lavabos de l’escola, 
sobretot per qüestions de salubritat, així com la pintura i unes vàlvules termostàtiques 
per garantir una major eficiència energètica. 
 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i 2 abst encions (2 GMPP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 Aprovació inicial, si escau, de la modificaci ó de l’aplicació pressupostària 

231.0.489.20 - Atenció social bàsica, relativa a su bvencions nominatives.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En data 29 de desembre del 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
Pressupost municipal per al 2012.  
 
En data 15 de març del 2012, el Ple de la Corporació va aprovar una modificació , 
consistent en  incrementar l’ aplicació pressupostària 231.0.489.20 amb 26.540,00 €, 
amb destí a l’ entitat Creu Roja per desenvolupar el “projecte de col·laboració 
comunitària”, quedant distribuïda de la següent manera:  
 
Aplicació pressupostària  2310 489 20: Atenció social bàsica,- Sub. nominatives  
       Total 185.944,00 

Creu Roja voluntariat       20.000,00 
Casal del Sord        10.000,00 
Càritas             8.000,00 
Comunitat de Sant Egidi        2.000,00 
Creu Roja JNA        47.404,00 
Arans           4.000,00 
Associació Montserrat Claret          5.500,00 
Església Evangèlica Baptista          2.500,00 
Fundació Rosa Oriol       60.000,00 
Creu Roja , col·laboració comunitària     26.540,00 

 
En data 31 de maig  del  2012, la Cap de Servei de Salut,  Serveis Socials i 
Participació ha emès un informe per a modificar les entitats destinatàries de subvenció, 
relacionades a aplicació  pressupostaria 231.0.489.20 – Atenció social bàsica. 
Subvencions nominatives . Aquesta modificació consisteix en substituir  l’ entitat Creu 
Roja, col·laboració comunitària per ”Associació per a la Promoció i la Inserció 
Professional “ (APIP) atès Creu Roja Manresa ha estimat convenient no portar a terme 
el projecte de col·laboració comunitària.   
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ 
Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
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L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels 
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,  231.0.489.20 
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària  2310 489 20: Atenció social bàsica,- Sub. nominatives  
        Total 185.944,00 
Creu Roja voluntariat        20.000,00 
Casal del Sord         10.000,00 
Càritas              8.000,00 
Comunitat de Sant Egidi           2.000,00 
Creu Roja JNA         47.404,00 
Arans              4.000,00 
Associació Montserrat Claret             5.500,00 
Església Evangèlica Baptista             2.500,00 
Fundació Rosa Oriol        60.000,00 
Associació per a la Promoció i la Inserció Professional  (APIP)   26.540,00 
 
Segon.-  Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions 
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que 
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el 
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva 
entrada en vigor. 
  
Tercer.-  Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU,  diu que el dictamen aprova 
una modificació pressupostària relativa a subvencions nominatives. 
 
Explica que el 15 de març de 2012 es va aprovar pel Ple una modificació de crèdits per 
incrementar la partida amb destí a l’entitat Creu Roja i per portar el projecte de 
Col·laboració Comunitària. 
 
Per motius especials Creu Roja no pot afrontar el projecte i s’ha decidit que APIP sigui 
l’entitat que podrà realitzar el projecte, donat que està ubicada a Barcelona i té molts 
anys d’experiència amb la promoció i la inserció professional. 
 
També aquesta entitat està treballant contínuament amb aspectes de formació i 
recolzament de persones amb risc d’exclusió social i la pobresa. 
   
Diu que el que es sotmet a aprovació, és el canvi de partida de la Creu Roja cap 
l’entitat APIP. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 18 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC), i 6 abstencions (2 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ I TURISME  
 
4.2.1 Aprovació del canvi de designació del Fòrum d e Turisme, per tal que 

s’anomeni  Consell Municipal de Turisme. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, de 6 de juny de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
 “Antecedents 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 20 de novembre de 1995, va 

crear el Consell Municipal de Turisme, com a òrgan de participació en la gestió 
municipal, amb la finalitat d’estudiar, avaluar i proposar les actuacions pertinents 
en l’àmbit competencial del turisme. 

 
2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 20 de febrer de 2005, va  

constituir el Consell Sectorial de Turisme amb la denominació de Fòrum de 
Turisme, nom que s’ha mantingut fins a l’actualitat.  

 
3. El passat 9 de maig, va tenir lloc la sessió constitutiva del Fòrum de Turisme i es 

va proposar que aquest òrgan de participació passés a anomenar-se Consell 
municipal de Turisme, cosa que fa ser aprovada pels membres del Consell 
assistents a la sessió. 

 
Consideracions legals 
 
1. Article 45 del Reglament orgànic municipal, que regula, entre d’altres aspectes, 

la denominació dels òrgans de participació. 
 
2. Articles 23 i 24 del Reglament de participació ciutadana, que regulen la 

constitució, composició i funcionament dels consells sectorials. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions conferides per Resolució de 
l’alcalde núm. 6636, de 22 de juliol de 2011, proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent  
 
Acord 
 
Canviar la denominació de l’òrgan de participació ciutadana Fòrum de Turisme, que 
passarà a anomenar-se Consell Municipal de Turisme. “ 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, diu que el dictamen fa 
referència a un canvi de denominació de l’òrgan de participació ciutadana Fòrum de 
Turisme, passant a anomenar-se Consell Municipal de Turisme. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 19 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMPxC, 2 GMCUP), i, 5 abstencions  (3 GMERC, 2 GMPP), i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
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5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la Modificació Puntual del 

Pla General. Alineació Tossalet dels Dolors. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 7 de 
juny de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“El Text refós del Pla General aprovat definitivament el 23 de maig de 1997 va establir 
l’alineació del carrer Tossalet dels Dolors, situat entre el carrer Concepció Piniella i 
l’Avinguda Arquitecte Montagut, sense correspondència amb les edificacions existents. 
 
Tenint en compte la situació, la modificació puntual del Pla general que es proposta 
pretén ajustar l’alineació per tal d’evitar, en cas de substitució d’edificacions, futurs 
retranquejos. La proposta no suposa canvis significatius ni en les qualificacions de sòl 
ni en el sostre de l’àmbit; la major variació es produeix amb l’increment dels espais 
lliures –en 64,73 m2–, derivat sobretot de la disminució dels terrenys qualificats com 
eixample i sistema viari (4,14 m2). Igualment es palesa una disminució total del sostre 
total de l’àmbit de 14,93m2 que no s’ha de considerar significativa.  
 
L’increment dels espais lliures en 64,73m2 no comporta cap variació en l’emplaçament 
i funcionalitat, per tant es pot afirmar que la modificació acompleix els requisits del punt 
1 i 5 de l’article 98 del DL 1/2010 i en conseqüència no li serà d’aplicació la tramitació 
regulada per l’apartat 2 de l’article 98. 
 
Així, la present modificació es proposa únicament per l’ajust de l’alineació del carrer 
Tossalet dels Dolors. D’acord amb aquest no s’escau formular nous objectius 
ambientals. Constatar, a més, que en la memòria del document s’expliquen, es 
justifiquen i s’estableixen més àmpliament tots els aspectes, la descripció de la 
proposta, la justificació i la seva conveniència, les determinacions que afecten la 
modificació. 
 

L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
i privats concurrents. Com ha quedat recollit en els antecedents, el document proposat 
inclou els arguments que justifiquen la modificació, i que consisteixen, principalment, 
en l’ajustament de l’alineació del carrer Tossalet dels Dolors a l’alineació de les 
edificacions amb front al camí existent per evitar futurs retranquejos en el procés de 
substitució de les edificacions. 

La Memòria del projecte de modificació conté la documentació requerida a l’article 69 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU), tenint en compte quina és la dimensió de la Modificació. 
 
D’acord amb l’article 3.1.b) del Decret 344/2003, de 19 de setembre, no és preceptiu 
incloure l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, atès que no ens trobem davant 
una modificació puntual del Pla general que comporti nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable. 
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Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla 
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de 
què puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials, si s’escau. En el present supòsit, es 
considera suficient sol·licitar Informe d’Aigües del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i 8.3 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya 
 

La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat 
amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar modificacions puntuals 
de plans d’ordenació urbanística municipal, 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. I a més, 
els instruments de planejament s’ha de garantir la consulta del projecte per aquests 
mitjans. 

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
correspon al Ple. També ho disposa l’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. 
 
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. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 

A C O R D S 
 
“1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA  GENERAL. 
ALINEACIÓ TOSSALET DELS DOLORS, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
  
2n. EXPOSAR   al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com 
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

3r. SOL·LICITAR Informe d’aigües al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
conformitat amb allò que prescriu l’article 8.3 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
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novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu el que dictamen 
consisteix en una modificació per rectificar un error detectat en les alineacions del 
Tossalet dels Dolors arrel de la redacció d’un projecte d’urbanització. 
 
Diu que és una modificació que no té efectes importants en les classificacions del sòl. 
 
Afegeix que l’acord consisteix en aprovar inicialment la modificació puntual del Pla, 
que aquest s’exposarà al públic, i que es sol·licitaran els informes pertinents al 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’a prova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’inic i de l’expedient per a la 

formulació del  Pla d’Ordenació Urbanística Municip al de Manresa 
(POUM). 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 12 de 
juny de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Justificació de la necessitat de disposar del POUM 
 
El text refós del Pla General d’Ordenació de Manresa, actualment vigent, va ser 
aprovat definitivament el dia 23 de maig de 1997. L’article 14.1.B de la normativa del 
Pla General disposa que justificarà la revisió del pla el transcurs del termini de dotze 
anys de la seva vigència. Han passat quinze anys des de la seva aprovació i és 
procedent, per tant, iniciar el procediment per a la seva revisió. 
 
Desenvolupament del Pla General 
 
El model de ciutat que proposava el Pla l’ha convertit en un instrument útil per conduir 
el creixement demogràfic de la ciutat, que en aquest període ha augmentat en més de 
10.000 habitants, després de dècades de creixement gairebé nul. 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla General mitjançant Plans 
Parcials, Plans Especials, Polígons d’Actuació i a través de l’aplicació dels instruments 
urbanístics de planejament i gestió, ha permès transformar la ciutat en els aspectes de 
creixement i renovació urbana d’una forma equilibrada. 
 
El nombre de figures de planejament aprovades definitivament en aquest període es 
resumeix en el quadre següent: 
 

Modificacions puntuals del Pla General 44 
Plans Parcials (inclou les modificacions) 16 
Plans Especials (inclou les modificacions) 50 
Plans de Millora Urbana 2 
Correcció d’errors materials 7 
Estudis de Detall 53 
Total 172 
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El nivell de desenvolupament de planejament derivat i unitats d’actuació previstes en el 
Pla general de 1997 (no inclou les figures introduïdes en posteriors modificacions) és 
el següent: 
 

Instrument planejament derivat Previstos Aprovats 
Programes d’Actuació urbanística 9 1 
Plans Parcials  16 9 
Plans Especials (Plans de Millora urbana)  19 14 
Unitats d’Actuació 30 20 
Total 74 44 

 
 
Raons que fan necessària la redacció del POUM 
 
1.  La necessitat de disposar d’un Text refós, gràfic i normatiu, que contingui una 
informació clara del planejament vigent adreçada als ciutadans i que faciliti el treball 
dels agents que intervenen en la transformació de la ciutat.  
 
La situació actual, amb 170 figures de planejament vigent, provoca una inflació de 
normatives, que fa molt feixuc el treball tant de l’administració com dels particulars. 
Permetria, per tant, agilitzar notablement la concessió de llicències. 
 
2.  La necessitat d’adequar el planejament general al nou marc definit pel 
planejament territorial: 
 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16.09.08 
Pla director Urbanístic del Pla de Bages, aprovat definitivament el 10.10.06 i la seva 
modificació actualment en fase de redacció. 
Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a 
l’establiment de l'eix Transversal ferroviari, aprovat el 08.01.2010 
 
3.  La necessitat d’adequar el planejament al nou marc legal urbanístic de la 
darrera dècada a Catalunya, el resultat del qual és el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC) i el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLU), aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
Aquesta adequació, a banda d’incorporar els nous instruments de la llei, especialment 
en els termes d’habitatge i mediambientals, permetria a l’Ajuntament aconseguir el 
grau màxim de competències urbanístiques municipals, per poder aprovar 
definitivament totes les figures de planejament derivat –plans parcials, plans especials, 
plans de millora urbana- que en la situació actual són competència dels òrgans de la 
Direcció General d’Urbanisme. 
 
D’altra banda els instruments del nou marc urbanístic permetrien avançar en aspectes 
tant importants com l’habitatge assequible, la mobilitat i la sostenibilitat 
 
4.  El POUM permetria definir nous polígons d’actuació per tal de adaptar les 
cessions i la gestió urbanística als nous objectius que es defineixin. 
 
5.  La possibilitat d’estudiar amb detall els paràmetres edificatoris d’alguns sectors 
de la ciutat, caracteritzats per una alta densitat, per tal d’ajustar aquests paràmetres 
amb dos objectius generals: 
 
La millora de la qualitat i el paisatge urbans. 
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La millora de les condicions tècniques i d’habitabilitat de l’edificació. 
 
La conveniència de tractar el sol no urbanitzable com a potencial agrícola, 
mediambiental i paisatgístic, a més de l’identitari. 
 
Generar un procés de reflexió, estudi, i finalment de decisió que porti a la consolidació 
d’una ciutat preparada per exercir el seu paper de capitalitat territorial així com la 
consolidació d’un model de ciutat compacta, sostenible, amable i gestionable 
urbanísticament, per als propers vint anys. 
 
Fonaments de Dret 
 
El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació 
urbanística integral del territori, segons disposa l’article 57 del TRLUC, amb el 
contingut establert als articles 58 i següents. És competència dels ajuntaments la seva 
formulació, segons disposa l’article 76.2 de la citada norma. 
 
L’aprovació inicial i la provisional del POUM correspon a l’Ajuntament, segons 
estableix l’article 85 TRLUC. 
 
Els POUM són objecte de revisió en complir-se el termini que es fixi, segons disposa 
l’article 95.1 DL 1/2010 i l’article 116 RLU. En el cas de Manresa, ha transcorregut el 
termini previst al Pla General d’Ordenació, que va ser tramitat segons la normativa 
vigent en aquells moments. Cal, per tant, formular de nou el POUM, com a instrument 
urbanístic nou establert a la normativa urbanística vigent actualment.  
 
L’article 101.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 
18 de juliol (RLU) disposa que  en el cas de formulació o revisió del POUM seran 
obligatòries les actuacions preparatòries consistents en l’aprovació i publicació del 
Programa de participació ciutadana, en els termes de l’article 22 RLU, i la subjecció a 
informació pública de l’avanç de pla (en el mateix sentit, l’article 106.4 RLU). 
 
L’article 105.2 disposa que és obligatòria l’aprovació i publicació del Programa de 
participació ciutadana en el cas de formulació o revisió del POUM, i es pot acordar 
prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla. 
 
L’article 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la 
competència per a l’aprovació inicial del planejament general pertoca al ple, així com 
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. En el mateix sentit, l’article 52.2.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
És per això que, previ informe de la Comissió Informativa de Territori i Paisatge,  
proposo al Ple de la Corporació que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1r. APROVAR l’inici de l’expedient per a la formulació del PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MANRESA (POUM), d’acord amb el que estableix 
l’article76.2 TRLUC, com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori, amb 
el contingut i en els terminis establerts a la legislació urbanística. 
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2n. CONSTITUIR la Comissió de Seguiment del POUM, que tindrà naturalesa 
informativa i deliberativa. Tindrà com a funció efectuar el seguiment dels treballs del 
POUM, aportar iniciatives, opinar sobre alternatives, valorar els propostes realitzades 
per l’equip redactor i emetre informe o recomanacions sobre les qüestions que li siguin 
sotmeses. Serà presidida per l’Alcalde i tindrà com a vicepresident el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme i Paisatge. L’integraran els membres de la comissió informativa de 
Territori i paisatge, i la seva composició i règim de funcionament es concretarà per 
resolució d’Alcaldia. 
 
3r. CREAR l’Oficina del POUM, que tindrà com a funció la redacció del nou POUM i la 
informació i participació de la ciutadania en el procés de tramitació i aprovació del Pla. 
La seva organització, ubicació, horaris, composició i funcionament s’establirà per 
resolució de l’Alcaldia.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que els acords que es 
porten a aprovació són acords que no estan reglamentats i per tant no són preceptius. 
Es vol que el procés tingui la màxima transparència i que tothom pugui seguir l’estat 
del procés de redacció del POUM que durant els propers anys es farà.  
 
Seguidament explica els motius que han fet necessari la revisió del POUM i diu que 
primerament és necessari disposar d’un text refós gràfic i documental que faciliti la 
feina als tècnics redactors, als promotors i a qualsevol persona que necessiti llicències 
tant d’activitats com d’obres, per tramitar l’accés a la informació i a la tramitació 
administrativa. 
 
Recorda que des de l’aprovació del Pla de l’any 1997 hi ha hagut unes 170 
tramitacions de figures de planejament repartides entre modificacions puntuals i plans 
parcials, quantitat significativa que dificulta la consulta a la informació. 
 
Com a segon punt diu que és necessari adequar el Pla general actual a les normatives 
i els planejaments superiors: el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, 
aprovat l’any 2008, el Pla director Urbanístic del Pla de Bages, aprovat al 2010 i el Pla 
director urbanístic referent a l'eix Transversal ferroviari, aprovat el 2010. 
 
El tercer acord també parla de la necessitat d’adequar el planejament al nou marc 
legal urbanístic posteriors a l’any 1997. 
Diu que la seva adequació a les lleis urbanístiques catalanes permetria aprovar 
definitivament els instruments de planejament, ja que actualment els instruments de 
planejament no estan adequats a la normativa i s’han d’enviar a les Comissions 
Territorials d’Urbanisme, provocant un retard important en el temps. 
  
En quart lloc el POUM permetria definir nous polígons d’actuació per tal d’adaptar les 
cessions i la gestió urbanística als nous objectius que es defineixin. 
 
En cinquè lloc donaria la possibilitat d’estudiar paràmetres edificatoris per 
determinades zones caracteritzades per una alta densitat, per establir una millora de la 
qualitat del paisatge urbà i una millora de salubritat i habitabiltiat de l’edificació. 
 
En sisè lloc, la conveniència de tractar el sòl no urbanitzable com a potencial agrícola, 
mediambiental i paisatgístic. 
 
I en setè lloc, generar un procés de reflexió i estudi, que porti a la consolidació d’una 
ciutat per ser capital territorial de les comarques centrals i el model de ciutat compacta, 
sostenible, amable i gestionable urbanísticament. 
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Afegeix que demanen l’aprovació dels acords de l’expedient del POUM i l’aprovació 
per crear una Comissió de Seguiment dels treballs del POUM, presidida per l’alcalde i 
per un vicepresident sent ell mateix i integrada pels membres de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Territori. 
 
També s’ha cregut convenient crear l’Oficina del POUM i tota l’organització, ubicació, 
horaris, composició i funcionament s’establirà per una resolució. 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que entenen que 
avui es fa l’aprovació inicial d’una eina necessària, però remarca que els hi agradaria 
que la voluntat política que hi haurà darrera del POUM anés encaminada a consolidar 
el Pla de Mobilitat, donat que el POUM és una figura superior i per tant tindrà molta 
incidència com serà el futur de la mobilitat i sostenibilitat de la ciutat en els propers 10 
o 15 anys. 
 
Vetllaran sobre aquest tema i sobre el sòl no urbanitzable i sobretot sobre l’Anella 
Verda de Manresa, clau en els propers anys de com la volem definir. 
 
Referent a l’exposició del senyor Bacardit diu que no li ha donat importància al procés 
participatiu del POUM, cosa que creu que és clau, bàsic i l’eina més important de tot 
un ajuntament i tota una legislatura. 
 
  
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que pel que fa a l’entorn 
de la mobilitat en el marc del POUM es debatrà i es treballarà.           
 
Pel que fa a la participació diu que el Pla de Participació està reglat i per això l’haurà 
d’aprovar el Ple, possiblement el mes de juliol, amb tot el seguiment i tota la 
participació ciutadana com a eix important en el procés. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i, 2 abs tencions (2 GMPP), per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE MOBILITAT  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau , del  Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible de Manresa (PMUS) 2011-2016.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge i Mobilitat, 
de 14 de juny de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de març de 2011, va acordar 
aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de Manresa (PMU) 2011-2016, 
trametre’l al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat perquè 
emetés l’informe corresponent, sotmetre’l a informació pública així com notificar 
l’obertura del tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i al 
públic interessat. 
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2. L’anunci de l’aprovació inicial es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5923, de 19 de juliol de 2011, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 6 de juny de 2011 i als diaris El Periódico, de 23 de maig de 
2011 i Regió 7 de 24 de maig de 2011. Alhora, es va notificar a les 
administracions públiques afectades i al públic interessat, considerant com a tal 
els membres del Consell de Mobilitat i els que cita el “document de referència” 
expressament.  

 
3. Durant el període d’informació pública, la Unió de Botiguers i Comerciants de 

Manresa, representada per ------------, va presentar, en data 10 de maig de 
2011, una al·legació que recull un seguit de propostes al PMU inicialment 
aprovat. La cap de la Secció de Mobilitat del Servei de Via Pública va emetre, 
en data 11 de juny de 2012, un informe de resposta, que reproduïm a 
continuació: 

 
1. “Cal treure les parades dels autobusos interurbans i dels pobles de les 
rodalies del centre de la ciutat. Proposem que les entrades i sortides dels 
esmentats vehicles haurien de ser a partir de l’estació d’autobusos.” 
 
Resposta:  
 
Tot i que d’una banda l’eficàcia de qualsevol sistema de transport tendeix a 
establir forts lligams entre els “hubs” o punts de concentració del transport i una 
estructura radial des d’aquests al territori al qual serveix, i en aquest sentit seria 
convenient que entre el punt de concentració de transports que representa la 
estació d’autobusos i el centre de la ciutat existeixi un servei potent, amb 
baixes freqüències i alta capacitat.  
 
D’altra banda, tenint en compte les dimensions del territori i els temps de 
transbord i recorregut, els usuaris del transport públic interurbà no accepten de 
bon grat aquest transbord per arribar al punt de destí. Així, es percep com un 
increment de temps innecessari aturar-se en entrar a la ciutat i haver d’agafar 
un altre bus per anar al centre, quan a bord del que hi anaven trigaria poc 
temps més. 
 
Es proposa en el desenvolupament del PMU l’inici d’un procés de diàleg amb 
els interlocutors dels serveis per tal de valorar la possibilitat de concentrar el 
màxim nombre de línies possibles a l’estació d’Autobusos de Manresa o bé 
mantenir el grau de penetració a la ciutat de les línies. 
    
2. “Quant la gent arribi  a l’estació d’autobusos de Manresa caldrà que es 
desplacin al centre de la ciutat amb uns autobusos llançadora més petits 
(elèctrics o a gas, els quals no contaminen l’atmosfera) que tinguin una 
freqüència mínima de 20 minuts.” 
 
Resposta: 
 
Per l’estació d’autobusos passa un gruix molt important de línies del servei urbà 
i en diferents direccions. En direcció centre ciutat les línies L1, L2, L4 i L5, amb 
freqüències que van dels 15 minuts (L1 i L2), als 20 (L4) i als 60 (L5). En 
direcció a l’Hospital de Sant Joan de Déu cap a un extrem de la L8 i al Centre 
Hospitalari,  Zona Universitària i la Renfe, cap a l’altre extrem del recorregut 
amb freqüències oscil·lants al voltant dels 18 minuts. 
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Per que fa als models de vehicles més petits i amb energies menys 
contaminants el pla ja preveu al catàleg de mesures específiques la promoció 
de la utilització de vehicles ecològics (P.1.2.5.). 
 
Per tant, es considera que els serveis actuals cobreixen suficientment la 
demanda de forma que es proposa desestimar l’al·legació. 
 
3. “Suggerim el següent recorregut pels busos llançadora: sortint de l’estació 
d’autobusos, seguir cap al c/Pare Clotet, Ctra. Santpedor, Pl. La Creu, Avda. 
Bases de Manresa, FUB (aquí hi ha un aparcament de 70 places aprox. que es 
podria utilitzar com a més cèntric) seguint pel c/Sant Josep, fins al 2n tram del 
Passeig Pere III, Pl. Espanya, c/Guimerà fins a la Pl. Sant Domènec, gir a 
l’esquerre per incorporar-se a la Crta. Vic direcció Bonavista, C/Comtessa 
Ermessenda i retorn a l’estació d’autobusos. No cal dir que caldria marcar les 
parades corresponents.” 

 
Resposta:  
 
El recorregut que es sol·licita pels busos llançadora forma part de forma parcial 
dels recorreguts servits per les diferents línies esmentades anteriorment, de 
forma que els viatges que serviria aquesta línia també queden coberts per les 
actuals. Per tant, es proposa desestimar l’al·legació. 
 
4. “Amb aquesta proposta trauríem del centre una gran quantitat d’autobusos 
sobre dimensionats, donaríem més fluïdesa al trànsit i més comoditat als 
usuaris, ja que la freqüència dels autobusos seria molt més àgil.” 
 
Resposta:  
 
Tota rebaixa del trànsit en el centre ha de repercutir positivament en la fluïdesa 
i la comoditat dels autobusos que sí que hi circulen. No obstant, és molt més 
eficient rebaixar la presència de vehicles privats ja que ocupen més espai per 
viatger que el que ocupen els autobusos. 
 
En consonància amb la resposta amb l’al·legació núm. 1 es proposa desestimar 
l’al·legació. 
  
5. “Esmentar que comportaria l’anul·lació de l’aparcament dels autobusos, el 
pàrquing permanent de les empreses Castellà i Sagalés.” 
 
Resposta:  
 
Tot i que no accedissin al centre els autobusos interurbans cal tenir en compte 
que hi ha altres tipus de transport (laboral, escolar, discrecional, etc) que ha de 
disposar d’espais a la via pública i que interfereixin el mínim possible amb la 
resta de transport urbà. Per tant es proposa desestimar aquesta al·legació. 
 
 
6. “Quan la remodelació de la Pl. Bonavista esdevingui una realitat, proposem 
que al soterrani de les cases enderrocades de Juberty Massana (que 
antigament havia estat una fàbrica de gel i lleixiu) esdevingui un aparcament, ja 
que aquesta zona de Manresa n’està mancat, amb entrada pel c/Bisbe Comes i 
sortida pel c/Jacint Verdaguer.” 
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Resposta:  
 
Actualment hi ha un pàrquing públic d’explotació privada al final del passeig de 
Pere III (molt proper a la plaça Bonavista). De tota manera el Pla de Mobilitat 
preveu la construcció d’un gran pàrquing projectat a l’actuació de la Fàbrica 
Nova. 
 
Per tant es proposa desestimar aquesta al·legació. 
   
7. “Que tal com vàrem comentar els representants municipals de la regidoria de 
via pública, sol·licitem que es creï una taula de treball integrada pels 
representants de les parts afectades i de la UBIC-MC, per tal que a mida que 
es vagin implantant les diverses actuacions del Pla de Mobilitat, es puguin 
debatre i consensuar, amb la finalitat que les repercussions o perjudicis que 
se’n puguin derivar siguin els menys possibles.”  
 
Resposta: 
 
A Manresa està constituït el Consell de Mobilitat, com a òrgan per tractar temes 
relacionats amb la mobilitat de la ciutat i fer el seguiment del Pla de mobilitat 
urbana de Manresa. És membre d’aquest consell un representant de la UBIC-
MC. 
 
Així, tal i com es va fer durant la redacció i aprovació del Pla de Mobilitat, les 
diverses actuacions que se’n derivin podran ser debatudes i consensuades en 
el seu plenari. Per tant es proposa estimar aquesta al·legació. 
 

 
4. En data 28 de juny de 2011 va tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe 

favorable de la Secretaria per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
sobre el PMU de Manresa 2011-2016, emès el dia 15 de juny de 2011. 
L’informe recull també un seguit de consideracions d’acord amb la normativa 
que podrien aplicar-se durant la materialització del Pla i que no requereixen 
necessàriament la seva modificació. 

 
5. En data 4 d’agost de 2011 va tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe 

sobre l’aprovació inicial del PMU i l’avaluació ambiental emès, en data 18 de 
juliol de 2011, per la Subdirecció general d’Avaluació Ambiental de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. En aquest document es contemplen unes 
consideracions a tenir en compte en la redacció de la memòria ambiental del 
PMU. 

 
6. Tenint en compte la documentació presentada i les informacions rebudes, 

l’Ajuntament va trametre novament a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
mitjançant escrit del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat de data 
15 de maig de 2012, el PMU aprovat inicialment, l’informe de sostenibilitat 
ambiental modificat segons l’informe de 4 d’agost de 2011, la proposta de 
memòria ambiental del PMU i els documents obtinguts en la fase de consultes i 
d’informació pública a la Direcció General de Polítiques Ambientals, per tal que  
dictés la resolució corresponent segons preveu l’article 25 de la Llei 6/2009, de 
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i projectes. 
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7. S’ha emès resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals sobre la 
seva conformitat amb el PMU i la memòria ambiental. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Legislació aplicable: 

 
• Llei  9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 
• Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius 

Nacionals de Mobilitat 
• Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes en el medi ambient 
• Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i projectes 
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques 
• Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible 
• Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal de Catalunya 

 
2. 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 el que disposa 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 
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. 

 
3. 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, estableix 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 pública 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.  

 
4. La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i projectes, regula, 

en els seus articles 14 a 28, el procediment a seguir.  
 
5. La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, fa referència, en la seva 

Secció III del capítol III i Títol III, a la mobilitat sostenible (arts. 99 a 106).  
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L’article 101, en concret, ens parla dels plans de mobilitat sostenible, i en el seu 
punt tercer ens diu que els autonòmics, supramunicipals o locals ajustaran el 
seu contingut a l’establert en la normativa que resulti aplicable, així com als 
principis recollits en la present Llei i a allò disposat en els instruments de 
planificació que els afectin i, en especial, als relatius a infraestructures, 
transports, estalvi i eficiència energètica, així com a l’Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible (EEMS). Aquest darrer document va ser aprovat pel 
Consell de Ministres en data 30 d’abril de 2009 i va ser elaborat conjuntament 
entre el Ministeri de Fomento i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 
Aquesta estratègia sorgeix com a marc de referència nacional que integra els 
principis i eines de coordinació per orientar i donar coherència a les polítiques 
sectorials que faciliten una mobilitat sostenible i baixa en carboni. La mobilitat 
sostenible implica garantir que els nostres sistemes de transport responguin a 
les necessitats econòmiques, socials i ambientals, reduint al mínim les seves 
repercusions negatives. El punt 6.1.17 de l’EEMS, dedicat als plans de mobilitat 
urbana sostenible, estableix el contingut mínim d’aquests plans.  

 
6. La cap de la Secció de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa va emetre, en 

data 11 de juny de 2012, un informe segons el qual el contingut del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa 2011-2016, és adequat als criteris i 
orientacions establerts en la normativa esmentada. 

 
7. 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 municipal de 
Catalunya, estableixen les competències dels municipis, entre les quals figura 
la mobilitat i l’ordenació del trànsit a les vies urbanes.  

 
8. 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. En aquest sentit, l’òrgan competent per a la seva aprovació és 
el Ple de la Corporació. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, així com l’informe emès en 
data 11 de juny de 2012 per la cap de la Secció de Mobilitat de l’Ajuntament, amb la 
conformitat de la cap de Servei de Serveis del Territori, i previ informe de la Comissió 
Informativa de Territori i Paisatge, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 

1. ESTIMAR PARCIALMENT  l’al·legació presentada el dia 10 de maig de 2011 
per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa contra l’aprovació inicial del 
Pla de Mobilitat Urbana de Manresa (PMU) 2011-2016, en el sentit següent i 
pels motius exposats en l’informe emès en data 11 de juny de 2012 per la cap 
de la Secció de Mobilitat del Servei de Via Pública, que s’ha reproduït en 
aquest document: 

•••• estimar parcialment el primer punt de l’al·legació en el sentit 
que en el desenvolupament del Pla s’iniciarà el procés de 
diàleg a què fa referència l’informe d’11 de juny de 2012    

•••• desestimar els punts segon a sisè 
•••• estimar parcialment el punt setè en el sentit que les diverses 

actuacions que es derivin del Pla puguin ser debatudes i 
consensuades pel Consell de Mobilitat de la ciutat 
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2. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), la 

memòria ambiental del Pla i l’acord del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 25.7 de la Llei 6/2009, 
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i projectes. 

 
3. APROVAR DEFINITIVAMENT  el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de 

Manresa 2011-2016, que consta de tres volums, dos annexos, l’informe de 
sostenibilitat ambiental (ISA) i la memòria ambiental, i que és coherent amb 
l’Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), aprovada pel Consell de 
Ministres en data 30 d’abril de 2009. El desenvolupament d’aquest Pla restarà 
condicionat als recursos disponibles i al resultat del nou procés d’elaboració del 
Pla d’Ordenació Urbanística de Manresa. 

 
4. PUBLICAR  aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 

el Butlletí Oficial 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 integren 
el PMUS estaran disponibles a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament de Manresa, plaça Major núm. 1, i també en els mitjans telemàtics 
municipals. 

 
5. NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya asabentant-lo que s’ha encarregat el seguiment del 
Pla als Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa. 

 
6. POSAR A DISPOSICIÓ  de les administracions públiques afectades i de les 

persones físiques o jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i 
participació pública els següents documents, que estaran disponibles per a la 
seva consulta a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de 
Manresa, plaça Major núm. 1, i també en els mitjans telemàtics municipals: 

 
1. el Pla aprovat 
2. una declaració que resumeixi com s’han integrat en el Pla els aspectes 

ambientals, com s’han pres en consideració l’informe de sostenibilitat 
ambiental del Pla, els resultats de les consultes i la memòria ambiental 
del Pla i que resumeixi també les discrepàncies eventuals que hagin 
pogut sorgir en el procés d’avaluació ambiental. Aquesta informació 
consta en la memòria ambiental del Pla. 

3. les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi 
ambient de l’aplicació del Pla, que consten en l’apartat  Pla de 
seguiment de l’ISA.  

4. un resum no tècnic sobre la documentació continguda en el segon i 
tercer punt, que està integrat en l’ISA (capítol 0). 

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

siguin necessaris per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que porten l’aprovació 
definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa. 
 
Explica els antecedents en la tramitació de l’expedient i diu que el Ple de la Corporació 
en sessió del dia 21 de març de 2011 va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana 
de Manresa (PMU) que es va publicar als corresponents diaris oficials i també es van 
tramitar tant les al·legacions com l’assoliment de l’informe de sostenibilitat ambiental 
favorable per part del Departament de Territori. 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 37 - 

 
Afegeix que tant les al·legacions presentades per la UBIC com les respostes, estan 
transcrites al dictamen, una de les quals feia referència que la UBIC demanava que els 
autobusos interurbans i dels pobles de les rodalies no anessin a la Plaça Espanya, 
al·legació desestimada per considerar que els pobles de la Comarca poden arribar al 
centre comercial de la ciutat. 
 
Creu que hi ha hagut motivacions suficients per portar l’expedient a la seva aprovació 
definitiva, sent una d’elles per raons formals, ja que tots els expedients administratius 
han de tenir un inici i un final i per això és bo que s’hagi finalitzat aquest procés. 
 
Creu que el fet de tenir aprovat definitivament el Pla donarà més possibilitats a l’hora 
d’aconseguir subvencions estatals pel que fa al transport públic del bus. 
 
En relació a les qüestions de fons, diu que és important tenir uns instruments bases 
amb acords bases com és el Pla de Mobilitat. 
 
Diu que el desenvolupament del Pla restarà condicionat als recursos disponibles i al 
resultat del nou procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística de Manresa. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que el Pla té 
tres parts identificatives: la de diagnosi, el segon d’objectius estratègics i el tercer de 
mesures concretes. 
 
Referent a la diagnosi diu que a Manresa la proporció de l’ús de l’automòbil privat en 
relació al transport públic estava per sobre de la mitjana de ciutats semblants. 
Amb els objectius estratègics es pretenia corregir i aconseguir que s’utilitzés més el 
transport públic. 
 
Comparteixen tant la diagnosi científica com els objectius estratègics que diu que són 
polítics, i per això votaran favorablement el Pla de Mobilitat. 
Inicialment no el van votar favorablement ja que entenien que l’equip de govern 
anterior, que feia 16 anys que governava, posava sobre la taula un Pla de Mobilitat 
que explicava el que s’havia d’haver fet durant els 16 anys i no havien fet. Per això es 
van trobar amb el que deia la diagnosi, que Manresa en matèria de mobilitat, estava 
pitjor que d’altres ciutats. 
 
Per això no van trobar coherent que al final de la legislatura se’ls hi posés sobre la 
taula un llistat de coses que no s’havien fet durant 16 anys. 
 
Però ara és un període nou i entenen que han de votar favorablement. 
 
De totes maneres diu que es parla d’un període de 2016 i per això creu que el govern 
s’ha d’afanyar i s’ha de posar les piles ja que sinó no es podrà aconseguir res. 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que estan satisfets 
que s’aprovi definitivament el Pla de Mobilitat i que és important que tots els objectius 
que es plantegin per la mobilitat a partir d’ara vagin en la tendència de canviar els 
hàbits modals de les persones.  
 
Els hi sembla que seria molt important que es comencés a fer accions o mesures 
correctores que no necessitin tanta inversió econòmica i si decisió política. 
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Felicita a l’equip de govern per la feina feta i creu que és important que s’aprovi el Pla 
per unanimitat ja que és necessari pel futur de la ciutat.  
Encoratja tant a l’equip de govern com al Consell de Mobilitat per fer el seguiment que 
ha fet fins ara. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu referint-se a l’explicació 
del senyor Majó que segurament no es posaran d’acord ni amb l’ordre ni amb la forma 
d’implantació de  les mesures. 
Si que està d’acord que l’any 2016 està a prop i han de seguir treballant i avançant en 
els objectius estratègics que comparteixen.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i, 2 abs tencions (2 GMPP), i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d el Reglament regulador del 

Servei d’Ensenyaments Artístics del municipi de Man resa.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Ensenyament, d’11 de juny de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Regidor delegat d’Ensenyament va proposar la iniciació dels tràmits per tal de 
redactar un Reglament regulador del Servei d’Ensenyaments Artístics del municipi de 
Manresa amb la finalitat de regular, en un únic text, els diferents ensenyaments 
artístics que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Mitjançant resolució d’alcaldia de 17 d’abril de 2012, es va aprovar la formació de 
l’avantprojecte del Reglament regulador del Servei d’Ensenyaments Artístics del 
municipi de Manresa així com es va nomenar la comissió encarregada de redactar 
aquest reglament. 
 
La comissió constituïda a l’efecte ha finalitzat, en data 8 de juny de 2012, els treballs 
de redacció del Reglament  i ha aprovat la proposta de Reglament regulador del Servei 
d’Ensenyaments Artístics del municipi de Manresa. 
 
El Cap de Servei de Secretària Tècnica i Règim jurídic local  ha emès, en data 11 de 
juny de 2012, informe argumentant la procedència i l’adequació a dret dels acords 
continguts en aquest dictamen. 
   
Fonaments de dret  
 
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. 
 
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
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locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les 
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i 
l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) 
i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 
És per això que el Regidor delegat d’Ensenyament amb l’informe previ de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador del Servei d’Ensenyaments 
Artístics del municipi de Manresa.  
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text del 
Reglament regulador del Servei d’Ensenyaments Artístics del municipi de Manresa,  
per un termini de trenta dies, a comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari 
oficial, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva en 
cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1 c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍS TICS DEL MUNICIPI 
DE MANRESA 
          

TÍTOL I. OBJECTE DEL SERVEI 

 
Article 1. Objecte del Reglament 
 
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei d’ensenyaments artístics 
als centres d’ensenyament de titularitat municipal Conservatori Municipal de Música de 
Manresa, que engloba l’Escola de Música i el Conservatori de Grau Mitjà, i Escola d’art de 
Manresa  
 
Article 2. Competència per a l’exercici de l’activi tat i formes de gestió 
 
L’activitat d’ensenyaments artístics és assumida per l’Ajuntament de Manresa en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
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i el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
 
El servei municipal es prestarà per l’Ajuntament de Manresa, indistintament, en forma de gestió 
directa o indirecta.  
 
Article 3. Prestació del servei  
 
3.1.  Els ensenyaments artístics que s’ofereixen en centres de titularitat municipal, d’acord 
amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (en endavant, 
LEC), tenen per finalitat facilitar una formació artística de qualitat i garantir la formació dels 
professionals corresponents. Els ensenyaments artístics es fonamenten en dues ofertes 
formatives diferents: una de reglada, que comprèn diverses titulacions oficials i té el nivell 
d’exigència que correspon a la finalitat de facultar per a la pràctica professional; i una altra, de 
no reglada, per a les persones que volen assolir un nivell de coneixements artístics adequats 
per a practicar-los.  
 
3.2.  Ensenyaments de música. Els ensenyaments de música s’ofereixen al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa. Per una banda, el ensenyaments reglats, que  s’imparteixen 
al Conservatori de Grau Mitjà; de l’altra, els no reglats, que s’imparteixen a l’Escola de música. 
Tant en un cas com en l’altre, es reuniran els requisits necessaris que estableix la normativa 
vigent i que els permetin tenir l’autorització i reconeixement com a centres educatius per part de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

3.2.1. El Conservatori de Grau mitjà imparteix ensenyaments professionals que tenen la 
finalitat de donar a l’alumnat la capacitació musical necessària, tant per afrontar la pràctica 
musical de manera autònoma, com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau 
superior amb l’orientació i la preparació suficients, a més de potenciar en tots els àmbits els 
valors propis i específics de la pràctica i l’estudi de la música, entre aquests l’excel·lència, la 
creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals en la 
formació dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l’estudi o a l’exercici 
professional de la música.  
 
L’oferta d’aquests ensenyaments de grau professional s’adequarà en tot moment a l’ordenació 
curricular que estableix el Decret 25/2008, de 29 de gener, o a les disposicions que pugui 
establir la legislació vigent.  
 
El Conservatori ha de disposar d’un Projecte educatiu que especificarà el desplegament 
curricular d’aquests ensenyaments.   
 

3.2.2. L’Escola de música ofereix ensenyaments no reglats de música per a aquelles 
persones que desitgen assolir un nivell de coneixements adequats per practicar la música 
sense necessitat de perspectives professionals. Aquesta opció permet també descobrir i 
desenvolupar les potencialitats dels alumnes i apropar la formació professional artística a un 
major nombre de ciutadans.  
 
L’Escola municipal de música tindrà un Projecte educatiu propi que en detallarà l’oferta 
formativa, sempre d’acord amb les disposicions vigents que regulin les escoles de música, que 
serà àmplia i diversa a fi d’arribar a un major nombre d’alumnat. L’oferta d’aquests 
ensenyaments s’ajustarà cada curs a la demanda i a les necessitats de cada moment i es 
concretarà en el Pla anual.  
 
3.3. Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 
 

3.3.1. Els ensenyaments reglats que imparteix l’Escola d’art de Manresa es classifiquen 
en ensenyaments de grau mitjà i ensenyaments de grau superior. Tenen la finalitat de capacitar 
l’alumnat per a exercir una activitat artística professional determinada, mitjançant el domini de 
les tècniques artístiques i el coneixement dels materials i les eines necessàries per executar els 
treballs propis d’un ofici.  
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L’Escola d’Art reunirà els requisits necessaris que estableix la normativa vigent per als centres 
d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i que els permet tenir l’autorització de la Generalitat 
de Catalunya per impartir cicles formatius.   
 
L’oferta d’aquests cicles de grau mitjà o de grau superior s’adequarà en tot moment a 
l’ordenació curricular que estableixen els decrets corresponents a cada cicle formatiu i a les 
disposicions que pugui establir la legislació vigent. En aquest sentit, comptarà sempre amb 
l’autorització corresponent per part de la Generalitat de Catalunya. El Projecte educatiu de 
centre detallarà i concretarà tots els aspectes pedagògics: objectius, desplegament curricular, 
metodologia, avaluació, etc. 
 

3.3.2. Els ensenyaments no reglats que imparteix l’Escola d’art de Manresa tenen 
l’objectiu de proporcionar una oferta educativa a les persones que vulguin complementar la 
seva formació artística i, als professionals del sector, una eina de formació permanent sobre 
tècniques específiques. L’oferta d’aquests ensenyaments s’ajustarà cada curs a la demanda i a 
les necessitats de cada moment i es concretarà en el Pla anual.  
 
3.4. L’Ajuntament, com a titular dels centres, aprovarà cada curs, mitjançant resolució, l’oferta 
concreta de grups que es posaran en funcionament i el nombre d’alumnes per cada grup, 
sempre d’acord amb allò que s’estableixi legalment per als ensenyaments reglats. Així mateix, 
ratificarà els projectes educatius, prèvia formulació per part dels respectius claustres de 
professorat i aprovació pels consells escolars.  
 
3.5. L’Ajuntament de Manresa podrà complementar l’oferta d’ensenyament de cada centre amb 
altres activitats. Entre altres, podrà oferir activitats extraescolars complementàries adreçades a 
tota la població, casals d’estiu, colònies, audicions escolars i monogràfics. Aquestes activitats 
formaran part necessàriament del pla anual del centre. 
 
Article 4. Àmbit físic de prestació del servei  
 
El servei d’ensenyaments artístics es prestarà als centres i edificis que s’indiquen a 
continuació: 
 
• Conservatori Municipal de Música de Manresa, que comprèn:  

1. Escola de música. c/ Ignasi Balcells, 12-14 
2. Conservatori de Música. Plaça de la Música, 1 

• Escola d’art de Manresa. c/ Infants, 2  
 
Tanmateix, es podrà prestar en altres equipaments municipals o dependències que 
l’Ajuntament de Manresa posi a disposició d’aquesta finalitat per motius d’interès general o  
organitzatius 
 
Article 5. Organització del curs  
 
Calendari escolar i horari general dels centres 
 
L’Ajuntament, com a titular dels centres, aprovarà cada curs, per Resolució,  l’oferta de places, 
normes i períodes de preinscripció i matrícula, així com el calendari i horari marc de cada 
centre, tenint en compte el que s’estableixi en el calendari escolar aprovat amb caràcter 
general pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a aquests centres i les 
circumstàncies i necessitats que es produeixin en cada moment. Pel que fa a l’horari concret de 
cada centre, correspon al consell escolar aprovar l’horari tipus dels diferents ensenyaments i 
cursos. Correspon a la direcció la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en compte 
les prioritats del projecte educatiu, la normativa vigent i les indicacions generals de 
l’Ajuntament. 
 
Abans de l’inici del curs, els centres han d’elaborar i lliurar als alumnes els horaris de curs, que 
s’inclouran en el Pla anual de centre. 
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TÍTOL II. COMUNITAT EDUCATIVA 

 
Article 6. Comunitat educativa 
 
6.1. Està integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. 
En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i 
el personal d’administració i serveis, l’Ajuntament i les associacions que s’estableixin en l’àmbit 
dels centres. 
 
6.2. Les normes d’organització i funcionament del centre determinaran l’aplicació de mesures 
per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació. En el seu cas, la imposició 
de mesures correctores sancionadores es farà d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres educatius o aquelles disposicions que siguin vigents.  
 
Quan la sanció comporti la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre, aquest n’haurà 
d’informar l’Ajuntament de Manresa per tal que, en els seu cas, resolgui la baixa de l’alumne. 
 
Les obligacions i drets dels usuaris contingudes en les Normes d’organització i funcionament 
del centre (en endavant NOFC) no podran restringir o limitar drets que es reconeixen en el 
Reglament regulador del servei. 
 
Article 7. Alumnat 
 
Els alumnes gaudiran dels drets i deures establerts en aquest reglament, a la llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’Educació de Catalunya, a les NOFC i altres disposicions vigents. 
 
Article 8. Famílies 
 
La família forma part de la comunitat educativa. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes 
menors d’edat, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria 
d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: el projecte educatiu, el caràcter propi del 
centre, els serveis que ofereix, les normes d’organització i funcionament, les activitats 
complementàries i extraescolars, el pla anual de centre, les beques i possibles ajuts. També 
tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa dels alumnes i es garantirà l’existència 
de canals de comunicació adequats i suficients entre el centre i les famílies. També participaran 
activament en el procés educatiu, podran organitzar-se en una Ampa i participaran en el consell 
escolar, sempre d’acord amb el NOFC i les disposicions vigents.   
 
Article 9. Professorat i altre personal dels centre s 
 
9. 1. Exercici de la funció docent. Els professors i les professores del centre són els 
professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés educatiu i l’autoritat que 
se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per la LEC, inclou la transmissió de 
coneixements, destreses i valors. 
 
L’Ajuntament, com a titular del centre, ha de promoure els instruments i les condicions 
adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del 
professorat. 
 
El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en què 
gaudeix d’autonomia dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte 
educatiu de centre. 
 
9.2.  Drets i deures del professorat en l’exercici de la funció docent. El professorat, en l’exercici 
de la funció docent, té els drets i deures específics que  estableix la LEC 
 
9.3. Organització del professorat. La jornada laboral del professorat serà la que s’estableixi en 
cada moment per la normativa aplicable als empleats públics. Cada curs l’Ajuntament, com a 
titular, aprovarà una resolució on, a banda d’altres continguts previstos en aquest reglament i 
en consonància amb la regulació general dels centres escolars de Catalunya, hi constarà: 
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- Distribució de la jornada (hores lectives, hores no lectives de dedicació al centre i hores 

de preparació de classes i d’assistència a cursos i activitats de formació, que no s’han 
de fer necessàriament al centre) 

- Hores de coordinació i tutories  
- Reducció de l’horari lectiu per l’exercici dels càrrecs unipersonals i de coordinació 
- Règim de substitucions  

 
9.4.Personal d’administració i serveis. Està format per personal administratiu de secretaria i 
auxiliars d’equipaments educatius, que realitzaran les funcions que els atribueix el manual de 
funcions. El còmput anual de la jornada serà fixat per la normativa aplicable als empleats 
públics i l’horari serà el que estableixi l’Ajuntament com a titular del centre. 
  
Article 10. Òrgans de participació i govern 

 
10.1. Òrgans de participació 
 

10.1.1. Consell Escolar. És el principal òrgan col·legiat de cada centre, representatiu de 
la comunitat educativa 
 
La composició i les funcions del Consell s’adaptaran a la normativa que estigui vigent respecte 
a aquests òrgans de participació dels centres educatius Els representants de l’Ajuntament de 
Manresa seran nomenats per l’Alcalde-President; les persones representants dels pares i les 
mares  i de l’alumnat seran escollides tal com estableixi la normativa corresponent i les Normes 
d’organització i funcionament del centre 
 
El consell escolar es reunirà almenys dos cops cada curs i també a demanda de la meitat més 
un dels seus membres. Es procurarà que les decisions que s’adoptin al consell escolar es 
prenguin per consens. Si no és possible, es determinaran per majoria absoluta dels membres 
presents.  
 

10.1.2. Claustre del professorat. És l’òrgan de participació del professorat en el control i 
la gestió de l’acció educativa del centre. 
 
10.2. Òrgans de govern 
 

10.2.1. El/la director o directora. Representa en el centre l’administració que n’és titular 
i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’Educació i la resta de l’ordenament 
jurídic. 
 

10.2.2. El/la Cap d’Estudis. Exerceix les funcions que li delegui la direcció d’entre les 
previstes per la legislació vigent, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, 
coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i 
d’atenció a l’alumnat. 
 

10.2.3. El/la secretari o secretària. Exerceix les funcions pròpies de la secretaria del 
claustre i del consell escolar del centre, i d’altres òrgans col·legiats en què les normes 
d’organització i funcionament del centre així ho estableixin. 
 

10.2.4. Equip directiu. És l’òrgan executiu del govern del centre i les persones que el 
composen han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les 
persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 
 
10.3. Òrgans de coordinació didàctica i tutoria. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la 
funció docent.  
 
10.4. Altres òrgans i mecanismes de participació. El Consell escolar aprovarà les normes 
d’organització i funcionament, que seran ratificades per l’Ajuntament de Manresa. Aquestes 
normes hauran d’ajustar-se al contingut de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’Autonomia de centres educatius.  
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Article 11. Accés al servei 
 
Per tal de matricular-se als centres municipals d’ensenyaments artístics, caldrà complir els 
requisits següents: 
 
a) Realitzar la preinscripció.  
 
b) Complir els barems establerts i ser admès en aplicació d’aquests barems  
 
c) Efectuar la matriculació en la forma i en el termini que anualment s’estableixi i abonar-ne la 
tarifa corresponent, d’acord amb les Ordenances fiscals vigents cada curs. 
  
La formalització de la matrícula comportarà la declaració de coneixement i acatament del 
present Reglament. 
 
d) Efectuar el pagament de les tarifes establertes per a la utilització del servei, d’acord amb les 
Ordenances fiscals vigents cada curs. 
 
Article 12. Obligacions dels usuaris 
 
Seran obligacions dels usuaris, o dels seus responsables (pare, mare, tutor/a) quan es tracti 
d’alumnes que no siguin majors d’edat, a banda de les que s’estableixin a la LEC i altres 
disposicions estatals i autonòmiques, les següents:  
  

a. Respectar les Normes d’organització i funcionament del centre. 
b. Respectar les indicacions rebudes del personal adscrit a l’escola, en especial en relació 

amb el seu funcionament i comportament envers la resta dels usuaris i els 
professionals que atenen el servei.  

c. Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris 
d. Tenir cura de les instal·lacions i el manteniment del centre en la seva condició d’usuari 
e. Abonar les tarifes establertes per cadascun dels ensenyaments als quals s’hagi 

matriculat l’alumne/a.  
 
Article 13. Drets de l’usuari i dels seus responsab les. 
 
a)  Rebre correctament i continuadament el servei 
b)  Comptar amb unes instal·lacions segures i adequades a la modalitat d’ensenyament de 

cada centre  
c)  Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el servei. 
d) Tenir informació necessària sobre qüestions de tota índole que afectin el funcionament 

del servei. 
 
Article 14. Incompliment de les obligacions per par t dels usuaris 
 
En cas que un usuari incompleixi les seves obligacions, l’Ajuntament de Manresa, previ informe 
de la direcció del centre i audiència a l’interessat, podrà autoritzar la suspensió del dret 
d’entrada al centre com a màxim fins a la finalització del curs escolar vigent. 
 
En cas de  reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada l’usuari podrà ser 
exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per decisió municipal, prèvia tramitació del 
corresponent expedient sancionador i amb l’informe previ de la direcció del centre i del Consell 
escolar. 
 
En tot cas, es considerarà reiteració la realització de tres incompliments en un període de tres 
mesos, ja siguin seguits o no correlatius.  
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Article 15. Altres serveis dels centres.  
 
Les normes d’utilització d’aquests serveis  (biblioteca, préstec, banc d’instruments...) seran les 
que estableixin les Normes d’organització i funcionament de cada centre. 
 
Article 16. Dret supletori 
 
En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria la normativa 
estatal, autonòmica i local corresponent.  
 
 
Disposició addicional 
 
D’acord amb el contingut previst als articles 3.4 i 10.4 d’aquest reglament, durant el curs 
escolar 2012-2013, s’haurà de procedir a l’aprovació dels Projectes Educatius dels Centres i de 
les Normes  d’Organització i Funcionament dels Centres. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogats els Reglaments de règim intern del Conservatori municipal de música de 
Manresa i de l’Escola d’art de Manresa. 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2012.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CIU , explica que són dos 
els objectius bàsics que han portat a aprovar el Reglament regulador del Servei 
d’Ensenyaments Artístics del municipi de Manresa. 
 
Explica que engloba tota l’oferta del Conservatori de Música, dels estudis professionals 
del Conservatori, estudis no professionals de l’Escola de Música i els estudis de 
Formació Professional de grau mitjà i superior de l’Escola d’Art, i els estudis no 
professionalitzadors de l’escola d’Art. 
 
El primer objectiu fa referència a la importància que tota l’oferta educativa dels Centres 
escolars propis de l’Ajuntament de Manresa tingui els seus propis Reglaments 
aprovats. 
Amb aquest Reglament, l’Ajuntament podrà regular mitjançant resolució tots els 
elements organitzatius dels cursos escolars: l’oferta de places, normes i períodes de 
preinscripció i matrícula, així com el calendari i horari marc de cada centre. 
 
El segon objectiu, donat el context econòmic actual i per les inquietuds que està 
provocant, l’Ajuntament està apostant per donar un missatge clar a la ciutat, és a dir 
que a Manresa està garantida la sostenibilitat dels estudis del Conservatori Municipal 
de Música i de l’Escola d’Art pel present i pel futur. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, diu que el seu Grup 
s’abstindrà en la votació a l’espera de les possibles al·legacions, ja que ara només 
s’aprova inicialment l’expedient. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’ aprova per 19 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i, 5 abstencions (3 GMERC, 2 GMPP), i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
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6.2 REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, J OVENTUT I 

GENT GRAN 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases reguladores del 

Concurs de fotografia antiga digitalitzada amb el n om de “Els meus 
records”. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora de Participació, Joventut i Gent gran, 
de 8 de juny de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
 
“L’Ajuntament de Manresa en motiu de l’Any Europeu de l’Envelliment actiu i de la 
solidaritat intergeneracional organitza el cicle d’activitats 12 per al 2012. Una 
d’aquestes activitats és el concurs de fotografia antiga digitalitzada amb el nom de 
“ELS MEUS RECORDS”  
 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la secció de suport central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones en data 8 de juny de 2012. 
 
Vist l’informe emès pel coordinador del Programa de Gent gran, en data 7 de juny de 
2012. 
 
Per tot això, la regidora de Participació, Joventut i Gent gran, proposa al Ple de la 
Corporació adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del Concurs de fotografia antiga 
digitalitzada amb el nom de “Els meus records” amb el següent text: 
 

Bases 

1. Presentació 
L’Ajuntament de Manresa en motiu de l’Any Europeu de l’Envelliment actiu i de la 
solidaritat intergeneracional organitza un concurs de fotografia antiga digitalitzada. 
 
L'objectiu del concurs és destacar el paper que té la gent gran en la recuperació de la 
història del municipi. La seva experiència i els seus records són uns valors 
importantíssims per conservar. Per aquest motiu, es vol donar relleu a les imatges 
antigues que, probablement, hom guarda a casa i que poden ser un bon reflex de la 
riquesa de fets viscuts a la nostra ciutat.  
 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 47 - 

Amb la convocatòria d'aquest concurs es pretén mostrar aquelles imatges que, més 
enllà del pur retrat familiar, reflecteixin de forma genèrica: 

- formes de vida ja passades (celebracions, treball, utensilis en desús, festes 
populars, oficis tradicionals...) 

- llocs que tinguin un component d'interès social o que hagin estat alterats amb 
el pas del temps.(monuments, parcs, paisatge urbà, carrers, barris, ...). 

- esdeveniments històrics, socials. lúdics o esportius que recuperin la memòria 
col·lectiva del municipi. 

 
Per últim, aquesta convocatòria també busca promoure la participació ciutadana per 
mitjà de l'ús de les noves tecnologies). 

2. Participació 
Per participar en el concurs és imprescindible que els participants tinguin més de 65 
anys i siguin els propietaris del material presentat i/o que tinguin garantit el seu dret 
d’ús i explotació.  

3. Característiques de les obres 
Les fotografies hauran d'estar captades a qualsevol espai de Manresa, abans de l'any 
1980. 
Les obres fotogràfiques seran originals i propietat dels seus autors i aquests n’hauran 
de tenir els drets d’explotació.  
 
L'organització podrà sotmetre a prova l'autenticitat de cada fotografia presentada i les 
dades que li acompanyen, devent els participants respondre de les reclamacions 
d'autoria que puguin formular terceres persones. 

4. Nombre de fotografies 
Cada concursant podrà enviar fins a un màxim de 3 fotografies antigues. 

5. Formats 
El format de cada imatge digitalitzada ha de ser TIFF amb una resolució mínima de 
500 ppp.  

6. Lliurament del material 
Les fotografies s’hauran de presentar entre el 12 i el 25 de setembre. 
Els enviaments s'efectuaran a l’adreça electrònica següent: gentgran@ajmanresa.cat . 
El nom de l’arxiu coincidirà amb el títol de la fotografia, que s’enviarà junt amb un text, 
amb un únic missatge, on consti la següent informació:  
 

- Títol 
- Data d'obtenció (almenys, any real o aproximat). 
- Lloc que apareix en la imatge (terme, municipi, àrea, carrer...) 
- Breu descripció del que es veu en la fotografia. 
- Nom, adreça i telèfon del concursant. 
- Annex d’acceptació de les bases 
- Assumpte: concurs Els meus records 

 
Amb la finalitat de facilitar la digitalització de les imatges es disposarà d'un escàner per 
digitalitzar les imatges, els concursants podran fer una còpia digitalitzada de les 
fotografies que vulguin lliurar mitjançant algun dels serveis següents:  
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- Oficina d’Atenció al Ciutadà - Pl. Major, 1, telèfon 010 - en horari de dilluns a 
dijous de 2/4 de 9 del matí a 5 de la tarda i el divendres de 2/4 de 9 del matí a 
2 de la tarda. 

- Arxiu Comarcal del Bages - Via St. Ignasi, 40 1r. telèfon 938736525 -, en 
horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.  

 
En aquest cas, un cop s’hagi efectuat la còpia digital, s’enviarà una còpia a l’adreça de 
recepció dels treballs (gentgran@ajmanresa.cat) i una altra a l’adreça que desitgi 
l'usuari. 

7. Jurat 
El jurat del concurs estarà integrat per responsables tècnics de l’Ajuntament de 
Manresa i de l’Arxiu Comarcal del Bages. 

8. Premis 
El jurat d’acord amb criteris etnogràfics, històrics i/o artístics establirà dos premis per a 
les millors fotografies presentades, amb la següent dotació:  

- Primer premi: un lot de llibres 
- Segon premi: un lot de llibres 

 
El veredicte del Jurat es farà públic el dia 1 d’octubre, en motiu del Dia Internacional de 
la Gent gran. 

9. Difusió de les obres participants  
El portal de l’Ajuntament de Manresa habilitarà l’enllaç a una Galeria fotogràfica que 
mostrarà, els dies posteriors al concurs, una selecció de les fotos rebudes. 

10. Drets 
Els autors o propietaris dels drets d’explotació de les fotografies presentades cedeixen 
gratuïtament els drets de comunicació pública, divulgació, reproducció i transformació 
a l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva aquests drets d'acord a la incorporació 
d'aquestes fotografies al portal www.ajmanresa.cat i/o utilització posterior sense 
finalitats lucratives. 
 
L’Ajuntament de Manresa transferirà les còpies de les fotografies a l’Arxiu Comarcal 
del Bages on aquestes imatges seran posades a consulta i podran ser utilitzades pels 
seus usuaris sempre i quan es respectin els drets d’autoria i explotació. 
 
S'entén que aquesta cessió és de caràcter exclusiu i que l'autor renuncia a rebre una 
remuneració per l'ús de l'obra. 

11. Protecció de dades 
L’Ajuntament de Manresa garanteix el correcte tractament de les dades dels 
concursants. Els participants tenen dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves 
dades a qualsevol moment. 

12. Consultes 
Les consultes i/o aclariments sobre el concurs es poden realitzar enviant les mateixes 
a l'adreça de correu gentgran@ajmanresa.cat 
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13. Incidències 
Qualsevol incidència que pugui sorgir, no prevista en aquestes bases, serà resolta per 
l’Ajuntament de Manresa.  

14. Acceptació 
La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del 
concurs i del veredicte del jurat. 
 
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU,  diu que en el marc del 
Programa d’activitats 12 per al 2012 es promou un concurs de fotografia antiga 
digitalitzada per persones majors de 65 anys amb l’objectiu de promoure l’envelliment, 
preservar la memòria col·lectiva del municipi i promoure les noves tecnologies entre 
les persones grans. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’a prova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde recorda als assistents que per acord de la Junta de Portaveus es va aprovar 
una compareixença, però amb posterioritat hi ha hagut noves peticions i per tant es 
respectarà l’ordre que s’havia pactat i s’incorporarà la compareixença del punt 7.4 amb 
posterioritat a la compareixença en la defensa de l’ensenyament públic. 
 
Iniciaran tal i com estava previst el punt 7.2, Proposició del Grup Municipal de la CUP 
a favor d’endreçar i enjardinar l’espai situat entre la Capella de Sant Marc i el Carrer de 
la Cova. 
 
L’alcalde declara que tant la Proposició 7.5 presentada pel Grup Municipal de la CUP 
en relació a la creació d’un observatori de la pobresa, com el punt 7.9, Proposició del 
Grup Municipal d’ERC en defensa de les polítiques d’inserció laboral de les persones 
discapacitades, es van retirar a la Junta de portaveus i per tant queden retirades i no 
es debatran.  
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  del programari lliure. 
 
Aquest punt es tracta més endavant, després del debat i la votació del punt 7.4 de 
l’ordre del dia.   
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’endreçar i enjardinar 

l’espai situat entre la Capella de Sant Marc i el c arrer de la Cova. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juny de 
2012, que es transcriu a continuació: 
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“Atès que entre la Capella de Sant Marc i el Carrer de la Cova hi ha un solar de 
propietat municipal que és la continuació natural dels jardins de St. Marc i que 
actualment presenta un estat de deixadesa notable. 
 
Atès que l’Associació de Veïns de les Escodines ha sol·licitat en diverses ocasions que 
aquest espai sigui enjardinat, protegit i adequat per a l’ús ciutadà. 
 
Atès que aquets espai esta situat en una de les entrades més utilitzades de la ciutat i 
que el seu actual estat desllueix les millores fetes els darrers anys. 
 
Atès que les reduïdes dimensions de l’espai permeten fer-hi una intervenció poc 
costosa econòmicament 
 
Proposa: 
 
1. Que s’inclogui en el pressupost de l’any 2013 una partida per endreçar i enjardinar  
l’espai situat entre la Capella de Sant Marc i el Carrer de la Cova.” 
 
 

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CIU, a la Proposició del Grup 
Municipal de la CUP a favor d’endreçar i enjardinar l’espai situat entre la Capella de 
Sant Marc i el carrer de la Cova, que es transcriu a continuació: 
 
“Substitució de la proposta d’acord: “Que es presenti, durant l’any 2012, una proposta 
valorada per a l’endreça i l’enjardinament de l’espai situat entre la capella de Sant 
Marc i el carrer de la Cova”. 
 
Afegir un segon punt: “Es limitarà l’accés de vehicles a l’espai esmentat fins a 
l’aprovació del POUM”. 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Trench, en representació de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Barri de les Escodines, que ha demanat per a intervenir en el punt 
7.2 de l’ordre del dia. 
 
El senyor Josep Trench, comença la seva intervenció demanant l’endreçament de 
l’entorn de la Capella de Sant Marc. 
Fa referència a la història del barri de Sant Marc, actualment inexistent i sent l’únic 
testimoni viu l’església de Sant Marc. 
 
Diu que des de l’Associació de veïns i veïnes de les Escodines s’ha demanat en 
diferents ocasions que l’espai sigui enjardinat, protegit i adequat per l’ús dels 
ciutadans. 
 
Entenen que econòmicament ara no serà possible, però donades les reduïdes 
dimensions de l’espai sí que es podrien fer intervencions poc costoses econòmicament 
donat que és una de les entrades principals de la ciutat de Manresa i últimament s’han 
fet reformes, pensen que aquest espai ha quedat descompensat. 
 
Voldrien que en el proper pressupost 2013 s’inclogués una partida pressupostària per 
poder arreglar aquest entorn. 
 
Demanen que com acció immediata l’espai no sigui un aparcament de cotxes sinó que 
sigui un espai endreçat per tal de millorar la vista d’entrada a la ciutat i que el puguin 
gaudir tant les persones del barri com de la resta de la ciutat. 
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El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que es tracta de dignificar 
el barri de Sant Marc, espai que és testimoni d’un barri històric de la ciutat que 
pràcticament ja no existeix. 
 
Diu que tal i com ha dit el senyor Trench el que és vol es què es tingui en compte que 
la Capella de Sant Marc és una de les més antigues de la ciutat i que es tracta de 
millorar l’aspecte d’una de les principals entrades de Manresa. 
 
Plantejaven que s’inclogués una partida pressupostària al 2013 ja que entenen que no 
ha de ser una despesa excessiva. 
 
Diu que segons han vist a l’esmena presentada per l’equip de govern no es poden 
comprometre el 2013 però si que es comprometen a redactar el projecte i a executar-lo 
quan disposin d’una partida, que tenen voluntat de realitzar-lo i que hi ha compromís 
per tancar-lo a la circulació, votaran favorablement a l’esmena presentada per l’equip 
del govern.  
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que el que es demana 
realment és que continuï l’arranjament de la façana sud de la ciutat. 
 
Tot i que humilment demanen arreglar un trosset de l’espai, el que tots voldríem es 
seguir dignificant l’entrada sud de Manresa pel Cardener.   
Afegeix que hi ha molta feina a fer i creu que el Pla General haurà de dir més coses 
sobre la façana sud de Manresa. 
 
Referent a l’esmena presentada, explica que proposen una substitució de la proposta 
inicial d’acord de la CUP, és a dir una proposta valorada de l’endreça i l’enjardinament. 
Diu que abans d’agafar un compromís pel 2013 voldrien tenir una valoració 
econòmica. 
 
I en segon lloc afegirien un acord, dient que limitaran l’accés als vehicles però recorda 
que aquest espai l’utilitzen gent que hi viu a Can Guitart, d’altres activitats annexes i 
gent que utilitza aquest aparcament per accedir al centre històric de la ciutat. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, diu que estan d’acord en 
què aquest espai estigui protegit i adequat per l’ús dels veïns del barri i per tots els 
ciutadans de Manresa. 
 
Estan d’acord perquè l’únic testimoni que queda al carrer Sant Marc és la capella i 
perquè la façana sud s’ha de continuar arreglant ja que s’ha de potenciar aquesta 
entrada a la ciutat de Manresa. 
Diu que votaran a favor de l’esmena presentada per CIU, ja que consideren que són  
importants les dues propostes tant la de fer una valoració econòmica del que 
comportarà fer els arranjaments com la limitació d’accés dels vehicles. 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU a la 
Proposició 7.2 , i el Ple l’aprova per unanimitat d els 24 membres presents, i , per 
tant, es declara acordat: 
 
“Atès que entre la Capella de Sant Marc i el Carrer de la Cova hi ha un solar de 
propietat municipal que és la continuació natural dels jardins de St. Marc i que 
actualment presenta un estat de deixadesa notable. 
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Atès que l’Associació de Veïns de les Escodines ha sol·licitat en diverses ocasions que 
aquest espai sigui enjardinat, protegit i adequat per a l’ús ciutadà. 
 
Atès que aquets espai esta situat en una de les entrades més utilitzades de la ciutat i 
que el seu actual estat desllueix les millores fetes els darrers anys. 
 
Atès que les reduïdes dimensions de l’espai permeten fer-hi una intervenció poc 
costosa econòmicament 
 
Proposa: 
 
1. Que es presenti, durant l’any 2012, una proposta valorada per a l’endreça i 
l’enjardinament de l’espai situat entre la capella de Sant Marc i el carrer de la Cova. 
 
2. Es limitarà l’accés de vehicles a l’espai esmentat fins a l’aprovació del POUM”. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per rec lamar el pagament de l’IBI 

en béns immobles propietat de l’església catòlica. 
 
Aquest punt es desenvoluparà després del debat i la votació del punt 7.1 de l’ordre del 
dia.   
 
L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separa da dels punts 7.7, 7.8 i 7.12 de 
l’ordre del dia. 
 
 
7.7 Proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC i  CUP en defensa de 

l’ensenyament públic,  presentat per l’assemblea “E l Bages es Mou”. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC i CUP, de 14 
de juny de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que s’ha creat l’assemblea en defensa de l’ensenyament públic de qualitat EL 
BAGES ES MOU integrada per alumnes, docents, personal laboral i PAS, pares i 
mares, claustres, consells escolars del Bages, AMPAS, sindicats i partits polítics.  
 
Atès que l’assemblea  vol manifestar la seva preocu pació i indignació davant les 
mesures restrictives que està aplicant el Govern de  la Generalitat , així com el 
Govern de l’estat. Aspecte que els grups signants subscriuen 
 
Atès que la greu retallada dels pressupostos per a les despeses de 
funcionament dels centres que s’està produint des de l’any 2010 (més d’un 25%) està 
obligant a ajustar despeses bàsiques i indispensables per al normal funcionament dels 
centres. Els ajustos pressupostaris que s’han hagut de fer han arribat al punt d’haver 
de prescindir de la calefacció aquest hivern passat, en alguns centres de secundària 
del Bages. Tanmateix subvencions pressupostades com ara PAC, reutilització de 
llibres... no s'han pagat. 
 
Atès que la reducció o anul·lació d’altres subvenci ons com les beques de 
menjador, les beques de llibres de text i material didàctic, les beques d’educació 
especial afecten sobretot les famílies més desfavorides econòmicament. Amb 
aquestes retallades es fa més difícil complir l’objectiu d’ inclusivitat, és a dir, “garantir la 
igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i d’exclusió al nostre 
alumnat”. Amb el no pagament de les beques de menjador s'està ofegant la gestió de 
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moltes AMPA i moltes es veuen forçades a externalitzar el servei, i fins i tot a tancar 
cuines, amb el descens qualitatiu i nutricional que això comporta. 
 
Atès que la Conselleria d’ensenyament de la General itat de Catalunya ha retallat 
el finançament del mòdul de la plaça d’escola bress ol municipal de 1.300 al 875 
euros pel proper curs, implicant una reducció de gairebé el 50% en dos anys. Aquest 
fet representa que les famílies i els ajuntaments es facin càrrec d’una major aportació i 
representa un trencament amb el compliment de la llei 5/2004 del Parlament de 
Catalunya en la que s’instava a la col·laboració entre administracions. 
 
Atès que la Conselleria d’ensenyament de la General itat de Catalunya ha retallat 
el finançament de les escoles de música,  la reducció de la subvenció per alumne,  i 
això provocarà que algunes escoles de música del Bages hauran de tancar, els 
ajuntaments per fer front a les despeses hauran d'incrementar la ràtio 
alumne/professor i fer més hores lectives, menys  preparació, augment de quotes a les 
famílies, etc 
 
Atès que la retallada de plantilles anunciada comportarà el proper curs que hi hagi 
al  voltant de 3000 docents menys dels necessaris (entre primària i secundària). Per 
una part, no hi haurà un augment de professorat per atendre els nous 15.000 alumnes 
més que hi haurà i, per l’altra, a més, es rebaixen les plantilles existents, cosa que 
suposarà més precarietat i acomiadaments pel personal substitut i interí. La retallada 
de personal afectarà directament la qualitat de l’ensenyament. Ens podem acomiadar 
de l’atenció a la diversitat: de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials, del treball en grups reduïts, desdoblaments, grups flexibles, i de les hores 
de reforç per a qui ho necessita. S’obre la porta a la discriminació i a l’escletxa social. 
És així, pel que es veu, com el nostre Govern combat el fracàs escolar que tant diu 
que el preocupa. 
 
Atès que la Conselleria no ha complert la proposta de ràtios de professors  en 
data 9 de maig, ja que el 31 del mateix  del més va plantejar un augment de 0.5 mestre 
per línia. ( Implicant la pèrdua de dos mestres en escoles de 3 línies ). 

 Atès que augment de la ràtio alumnat/professorat . D’entrada, en molts centres, la 
superfície de les aules no permet l’augment enunciat. No cal dir que la massificació de 
les aules també repercuteix en la qualitat de l’ensenyament i disminueix el tractament 
individualitzat de l’alumnat. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha encetat una  política de baixes per 
malaltia del professorat que afecta la qualitat del servei. En aquests moments, el 
professorat amb una baixa no és substituït en els primers deu dies laborables. En 
aquests moments, el professorat amb una baixa no és substituït en els primers cinc 
dies laborables, i el curs vinent els deu primers dies. Per tant, l’alumnat és atès pel 
professorat de guàrdia del centre i perd hores de classe de la matèria afectada. La 
realitat és encara molt més greu i humiliant: suposa la reducció de sou en cas de baixa 
perllongada, un atemptat contra la dignitat de les persones que són “castigades” amb 
una disminució del seu poder adquisitiu quan més recursos necessiten. En aquest 
sentit, cal afegir que actualment ja no es cobreixen les baixes o reduccio ns de 
jornada del personal d’administració i serveis (adm inistratives, tècniques 
d’educació infantil, educadores USEE, vetlladores),  ni del personal subaltern . 
Això alenteix i dificulta força el funcionament essencial dels centres. Al personal interí  
administratiu se li ha reduït el 15% de la jornada i els centres afectats en pateixen les 
conseqüències. 
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Atès que en els darrers temps s’està donant un clar  empitjorament de les 
condicions laborals dels professionals dels sector.  Aquestes mesures s’han 
concretat ja en un augment d’hores lectives i se n’ha anunciat ja un altre per al curs 
vinent, acompanyat d’una nova retallada del sou (augment de l’IRPF per part del 
govern central i disminució d’un 3% per part del govern de la Generalitat, que se suma 
al 5 % de l’any anterior). En els darrers anys, la pèrdua de poder adquisitiu dels 
professionals supera amb escreix el 20 %. L’augment d’hores lectives en detriment de 
les hores de coordinació pedagògica i preparació de classes conjuntes en el claustre 
comporten un perjudici a la qualitat docent. La possibilitat de no pagar als interins els 
mesos de juliol i agost. 
 
Atès que s’estan donant una continus canvis en els currículums, sobretot d’ 
ESO i de Batxillerat.  La capacitat d’improvisació en aquest aspecte és realment 
alarmant. Després de gairebé dues dècades de canvis continus sense criteri ni 
consens amb la comunitat educativa, la precipitació continua.  
 
Atès que les millores que s’havien aconseguit durant els últims anys, a favor de 
l’atenció a la diversitat i, en general, de tot l’alumnat, ara les eliminen i per tant es fa 
més difícil complir “l’objectiu prioritari del Servei d'Educació de Catalunya, que és 
desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a 
principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social”. “La finalitat 
de millorar els resultats educatius i reduir l’abandó escolar prematur” també perilla. 
 
Atès que els col·lectiu agrupat en assemblea BAGES ES MOU considera que les 
actuacions endegades contra l’escola pública catalana no apunta a cap altre resultat 
que no sigui directament desmantellar-la i que la qualitat de l’escola pública ha de 
ser el referent públic. 
 
Es per tot això que el Ple Municipal de Manresa Acorda: 
 
Primer.- Donar suport al atesos exposats en nom de  l’assemblea el Bages es mou. 
 
Segon.- Rebutjar les retallades endegades pel Govern de Catalunya respecte al 
sistema educatiu públic. 
 
Tercer.- Demanar a la regidoria d ‘Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa la 
creació d’una taula de diàleg per tal de fer el seguiment de com afecten les retallades 
en les escoles municipals, on i tenen competència directa, així com les de primària i 
secundaria. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, el Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris catalans, als 
centres educatius i les AMPA de la nostra ciutat, i a la Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa.” 
 
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’edu cació no universitària i 

les decisions en política educativa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 18 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
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educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, 
ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants 
com els de les famílies i de la comunitat. 
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
petita infància i a les seves famílies.  
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un 
pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri 
territorial del país... 
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva 
gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € 
anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars. 
 
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin 
garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”. 
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència. 
 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents 
acords en el plenari municipal: 

 

PRIMER. Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació per haver 
imposat unes normes a l’Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret llei 
14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu; la manca de respecte cap a la voluntat i la capacitat de la Generalitat 
d’exercir polítiques educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial 
decret llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa. 

SEGON. Instar el Govern a sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
sobre la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, d’acord 
amb la moció aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 10 de maig. En cas de 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 56 - 

confirmar-se’n la inconstitucionalitat o antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï 
d’acord amb el dictamen amb l’objectiu d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del Tribunal Constitucional. 

TERCER. Instar el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de 
l’impacte en la despesa que suposaria per al Departament d’Ensenyament l’aplicació 
de les previsions del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i de les previsions de revisió a 
la baixa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012. 

QUART. Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el 
finançament de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament 
per l’ACM i la FMC al Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del 
món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys: 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals 
creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les 
nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 

b) Dotar fins a 1.600€ euros la bestreta de 1.300€ anunciada pel Departament 
d’Ensenyament per al curs 2011-12, i mantenir aquest import per als cursos següents. 

c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió 
pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de 
col·laboració i coresponsabilitat entre les administracions educatives. 

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimació del 
model de llars d’infants. 

CINQUÈ. Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars 
d’infants per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions 
socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per 
alumne en 735,00 euros del curs passat. 

SISÈ. Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i 
la inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la 
transferència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a 
iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa 
dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la 
sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa.  

SETÈ. Instar el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per 
a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, 
amb els mateixos recursos que els destinats el 2011. 

VUITÈ. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al 
curs 2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les 
llars d’infants titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos 
suficients per al manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, 
de les instal·lacions i de la qualitat educativa.  

NOVÈ. Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  

 
7.12 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre mes ures educatives. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CIU, de 18 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
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“Atès que el govern espanyol ha decretat mesures sobre aspectes de la política 
educativa que són competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que des de mitjan 2010 s’han pres mesures sobre el personal docent, en el sentit 
de reduir-ne el sou i incrementar-ne l’horari lectiu. 
 
Atès que l’Ajuntament està assumint, a través del pressupost municipal, unes 
despeses cada vegada més quantioses en relació a les beques de menjador escolar i 
al transport escolar. 
 
Atès que l’Ajuntament gestiona l’Oficina municipal d’escolarització i participa a la 
Comissió de garanties encarregades dels aspectes relacionats amb la matriculació 
d’alumnat als centres de la ciutat durant el curs escolar. 
 
Atès que el deficient model de finançament de la Generalitat agreuja la disponibilitat 
econòmica per desenvolupar polítiques socials en general i educatives en particular. 
 
El grup municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1- Manifestar el rebuig al darrer decret del govern espanyol sobre mesures en l’àmbit 
educatiu i esperonar el Govern i el Parlament que hi presentin recurs 
d’inconstitucionalitat. 
 
2- Demanar al Govern que reorienti i flexibilitzi els criteris per procedir a cobrir les 
baixes personal docent durant el curs escolar. 
 
3- Instar el Govern i el Consell Comarcal del Bages per tal que acordin les mesures 
necessàries per fer front a les necessitats de l’alumnat de Manresa en relació als ajuts 
de menjador escolar i al finançament del transport escolar. 
 
4- Que l’Ajuntament, a través de la seva participació en els òrgans relacionats amb el 
procés de matriculació escolar, garanteixi la màxima contenció en el nombre màxim 
d’alumnes per aula durant el curs escolar. 
 
5- Reiterar la necessitat que Catalunya disposi d’una hisenda pròpia que recapti i 
gestioni els impostos que paga la ciutadania del país. 
 
6- Fer arribar aquests acords al president del govern espanyol, al president de la 
Generalitat, a la presidenta del Parlament i a la presidenta del Consell Comarcal.” 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PSC, a la Proposició del Grup 
Municipal de CIU sobre les mesures educatives, que es transcriu a continuació: 
 
Als atesos: 
Afegir “atès que el govern de la Generalitat de Catalunya està aplicant retallades en 
matèria d’educació des del 2011 que afecten a la qualitat de l’educació pública de 
Catalunya” 
 
Afegir un altre Acord: 
“Manifestar el rebuig per les retallades aplicades pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’educació i demanar que reconsideri algunes de les decisions 
que ha pres unilateralment que afectaran al proper curs escolar” 
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El president dóna la paraula a la Sra. Andrea Birgé Ibáez, que ha sol·licitat intervenir 
en el Ple d’avui en representació de Comissions Obreres Bages/Berguedà. 
 
La Sra. Andrea Birgé  explica que s’ha creat una Assemblea en defensa de 
l’ensenyament  públic de qualitat, El Bages es Mou, integrada per alumnes, docents, 
personal laboral i PAS, pares i mares,  Claustre, Consell Escolar, AMPA, sindicats i 
partits polítics.  L’Assemblea vol manifestar la seva preocupació i indignació davant les 
mesures restrictives que s’estan aplicant al Govern de la Generalitat i al Govern de 
l’Estat espanyol.   
 
Els aspectes que els grups signants subscriuen són els següents: 
 
La greu retallada dels pressupostos per les despeses de funcionament  dels centres, 
que s’està produint des de l’any 2010, està obligant a ajustar despeses bàsiques 
indispensables per al seu normal funcionament. 
 
Els ajustos pressupostaris que s’han hagut de fer han arribat al punt d’haver de 
prescindir de la calefacció aquest hivern passat en alguns centres de secundària del 
Bages. Subvencions pressupostàries com ara PAC o la reutilització de llibres, no s’han 
pagat. 
 
La reducció o anul·lació d’altres subvencions com les beques de menjador, les beques 
de llibres i material didàctic i  les beques d’educació especial afecten sobretot a les 
famílies més desafavorides econòmicament. Amb aquestes retallades es fa més difícil 
complir l’objectiu d’inclusivitat, és a dir, de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar 
qualsevol tipus de marginació i d’exclusió al nostre alumnat. Amb el no pagament de 
les beques de menjador s’està ofegant la gestió de moltes AMPES, i moltes es veuen 
obligades a externalitzar el servei, fins i tot,  a tancar cuines, amb el descens qualitatiu 
i nutricional que això comporta.  
 
La Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat el 
finançament del mòdul de  la plaça d’Escola Bressol municipal, de 1.300 a 875 € per al 
proper curs,  el que implica una reducció de gairebé el 50 % en 2 anys. Aquest fet  
representa que les famílies i els ajuntaments es facin càrrec d’una major aportació i 
representa un trencament en el compliment de la Llei 5/2004, del Parlament de 
Catalunya, en la que s’instava la col·laboració entre Administracions. 
 
La Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat el 
finançament a les Escoles de Música,  amb la reducció de la subvenció per alumne, i 
això provocarà que algunes Escoles de Música del Bages hagin de tancar. Els 
ajuntaments, per fer front a les despeses, hauran d’incrementar la ràtio 
alumne/professor, fer més hores lectives, menys preparació, augment de quotes a les 
famílies, etc...    
 
Les anunciades retallades a les plantilles comportaran que el proper curs hi hagi al 
voltant de 3.200 professors menys. D’una banda, no hi haurà un augment del 
professorat per atendre els nous 15.000 alumnes més que hi haurà i, per l’altra, a més, 
es retalles les plantilles existents, cosa que suposarà més precarietat i acomiadaments 
pel personal substitut i interí. La retallada de personal afectarà directament la qualitat 
de l’ensenyament. Ens podem acomiadar de l’atenció a la diversitat: de l’atenció a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, del treball en grups reduïts, 
desdoblaments, grups flexibles, i de les hores de reforç per a qui ho necessita. S’obre 
la porta a la discriminació i a l’escletxa social. És així, pel que es veu, com el nostre 
Govern pretén afrontar el que tant diu que el preocupa com és el fracàs escolar.   
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La senyora Andreu Birgé segueix llegint la proposició presentada pels Grups 
municipals del PSC, ERC i CUP, el contingut de la qual ha quedat reproduït al 
transcriure el  punt 7.7 de l’ordre del dia. 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que avui la 
paraula no la tenen ells, sinó que el PSC, juntament amb ERC i la CUP han recollit la 
veu i la paraula de l’Assemblea el Bages es Mou i han presentant la moció per 
denunciar, una vegada més, el desacord davant les retallades, en aquest cas 
d’Ensenyament. Per tant no s’estendrà, el posicionament del PSC ja és conegut 
perquè en aquest darrer any han presentat més d’una moció en contra no només de 
les retallades en Ensenyament,  sinó també  en  Serveis Socials i Salut.  
 
Estan en contra de les retallades lineals, unes retallades que van en contra de la 
qualitat del sistema educatiu i de l’ensenyament públic. Estan parlant d’un augment de 
la precarietat en les condicions laborals dels professionals. Quan s’anuncien mesures, 
com la jornada intensiva als instituts, no es pensa en els efectes col·laterals que poden 
tenir,  com pot ser el transport escolar, el menjador, el personal que  va a fora perquè 
es tanquen menjadors, etc. Per tant, el que pretén l’Assemblea i el seu grup s’hi 
afegeix, és denunciar aquesta situació. Aquestes retallades no ajuden a garantir 
l’equitat, no ajuden a garantir la integració ni la cohesió social.  Segur que cal fer 
retallades, però cal saber el com, on i de quina manera.  
 
El que demana el PSC és un Pacte Educatiu perquè es compti amb l’opinió i la 
participació de tot el món educatiu. El problema ve quan les decisions es prenen de 
manera unilateral i ara s’estan prenent així. Demanen que pugui haver-hi diàleg i que 
es puguin asseure tots els agents implicats per treballar en aquesta línia.  
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC,  diu que abans que res cal 
agrair la participació de l’Assemblea El Bages es Mou i que no reiterarà els arguments 
de la Sra. Andrea Birgé.   
 
Vol manifestar la preocupació del seu grup perquè es tornen a trobar davant d’una 
qüestió, la importància de la qual fa que en un mateix Ple es presentin 3 mocions 
sobre el tema. Això demostra que la majoria dels grups d’aquest Ple entenen la 
importància que té l’ensenyament com a pilar bàsic dels serveis públics. Els sabria 
greu que per qüestions de matisos, de punts de discrepància, no prosperés cap  de les 
3.  És per això que volen fer una esmena oral a la moció que presenta Convergència, 
que seria la següent: En el punt 3, canviar  “instar el Govern i el Consell Comarcal del 
Bages” per “instar les administracions competents”. Ja que creu que les altres dues 
mocions no prosperaran, almenys que quedi constància que el Ple de l’Ajuntament es 
fa seva preocupació de donar suport a l’ensenyament públic i de rebutjar les 
retallades.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu,  portaveu del Grup Municipa l de la CUP, diu que l’Andrea 
ja ha explicat molt bé el sentit de la moció que presenten conjuntament amb PSC i 
ERC. Afegeix que cal seguir lluitant contra aquest procés d’elitització dels serveis 
públics i aquesta mena de promoció encoberta de les privatitzacions, tant en sanitat 
com en ensenyament. És un tema que els preocupa i els preocuparà, i si convé 
presentar mocions a cada Ple ho faran.  
Des de la CUP s’alegren que, almenys, aquesta situació tan dura serveixi perquè els 
moviments socials s’organitzin, neixin iniciatives com la del Bages es Mou  i que el Ple 
sigui la veu de tota aquesta gent que lluita a Manresa i a tota la comarca per aquests 
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serveis bàsics que estan en perill. Creuen que és una molt bona opció organitzar-se 
políticament i venir a defensar les idees al Ple municipal. 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Govern diu que en primer lloc farà una 
reflexió general. En la seva intervenció quan presentava el Reglament regulador 
d’Ensenyaments Artístics parlava de la lògica inquietud de la gent quan es prenen 
mesures que fan que allò que es considerava garantit de per vida no ho estigui. La 
Sra. Sònia Díaz ha dit que cal fer retallades, però no ha dit quines, cosa que en la 
proposició no s’esmenta per enlloc.   
 
Troba absolutament necessari que hi hagi una certa tensió, en el bon sentit de la 
paraula, que el món educatiu estigui tensionat i manifesti tot allò que va veient en cada 
moment.  De la mateixa manera, creu que cal anar alerta en no caure mai en cap tipus 
d’instrumentalització partidista d’aquestes qüestions.  
 
En aquest primer any de mandat, ha pogut assistir a uns 50 Consells Escolars i 
aquestes inquietuds s’han manifestat permanentment, però precisament una de les 
inquietuds és també que no es tracta de picabaralles partidistes. Pot garantir que el 
que es demana d’una manera àmpliament majoritària és que tots plegats escoltin el 
clam d’allò que preocupa per poder-hi donar resposta.  
 
És una evidència que ningú retalla per divertiment. De les mocions presentades, n’hi 
ha una que posa en boca del Govern de la Generalitat actual tot el tema de 
desmantellament, humiliació...  tot això no és un convit a demanar que CiU la voti a 
favor. Si més no, no és la manera més lògica de demanar que la votin a favor. Quan al 
juny de 2010 se li va retallar el sou per primera vegada, després de 20 anys de fer 
classe, i això va ser executat per un govern del PSC, ERC i ICV. En cap moment se li 
va passar pel cap manifestar a ningú dels seus companys que aquests partits que 
governaven tenien ganes de treure’ls el sou. Era evident que la situació obligava a 
prendre mesures complicades. 
 
Una altra qüestió també és que a la proposició de CiU sí que demanen explícitament 
que s’utilitzin els canals en els quals participen. L’Ajuntament participa de la Taula de 
Planificació, que és la que dictamina quants grups s’ofereixen a la ciutat de Manresa, i 
participa durant el curs a la Comissió de garanties, que va escolaritzant l’alumnat. La 
Taula de Planificació té molt a veure amb les ràtios que finalment hi haurà. L’increment 
de ràtio decretat pel Govern espanyol en aquest moment ha distorsionat clarament el 
procés de matriculació perquè ha vingut quan ja s’havia fet la preinscripció i crearà una 
gran diferència entre els grups que arribaran als 27 directament i els que es quedaran 
molt per sota. 
 
El curs 2010-2011, de les 20 escoles que fan P-3 a Manresa, 15 tenien els grups de   
P-3 per sobre de 25. No hi havia cap decret que digués que s’havia d’incrementar la 
ràtio. I el curs 2011-2012, que és quan  finals de juny va haver-hi el canvi de govern a 
l’Ajuntament de Manresa, hi havia una previsió de 25,1 alumnes als grup se P-3. Es va 
prendre la decisió d’afegir un grup i al final la ràtio estava molt poc per sobre els 24. 
Per tant, l’Ajuntament de Manresa té coses a fer, té llocs on participar, i els sembla que 
és bo que el que s’aprovi a la Regidoria i a l’equip de govern a prendre mesures en 
aquest sentit.  
 
Hi ha temes cabdals a la proposició conjunta que s’han de tenir en compte, com és el 
de les beques de menjador. En el pressupost 2011 hi havia 30.000 €, al primer 
trimestre del 2011-2012, van haver d’incrementar en 10.000 € i el pressupost 2012 ja 
va sortir amb 85.000,  que més, per acord de tots, s’ha incrementat en 30.000 més 
arran dels diners del Casino. Per tant, tenen clar on han de treballar, on han d’actuar, 
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perquè és on realment hi ha coses que van més enllà del tema educatiu, és el tema de 
l’atenció social a les persones que més ho necessiten. Per tant, en aquest sentit, és 
com  els sembla que han de seguir actuant.  
 
Quan al sentit de votació de les proposicions, diu que s’abstindran en la d’ERC i , per 
tant, creuen que pot aprovar-se en aquest Ple. És una proposició crítica i exigent, però 
que clarament fa referència a la situació actual, per tant, difícilment poden oposar-se al 
que s’hi demana.  
 
El senyor Albert Pericas, portaveu de Grup Municipa l de PxC, diu que el seu grup 
dóna un suport total i considera legítimes les reivindicacions de l’Assemblea El Bages 
es Mou. Observen que aquestes proposicions han estat promogudes per partits 
polítics directament implicats en la situació actual de crisi i retallades quan alguns 
d’aquests partits estaven al govern de Catalunya. I ara que alguns ja no hi són volen 
solucionar els problemes que ells mateixos han creat, cosa que demostra la poca 
seriositat d’aquests partits.  Des del seu grup municipal no tindrien cap tipus de 
consideració si no fos que hi ha implicada una part de la societat civil, amb tot el dret a 
reivindicar una situació que, de seguir així, serà insostenible.   
 
No poden donar un vot favorable, però per respecte a la societat civil present 
s’abstindran en la votació de les tres proposicions. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del Partit Popular, diu 
que les proposicions presentades parlen d’educació i aquest és un tema que preocupa 
i molt al si de la societat,  els preocupa l’evolució en l’ensenyament, la pedagogia i la 
cultura que els nostres fills han d’adoptar perquè són el referent del futur més 
immediat.  
 
S’han presentat 3 propostes, 1 de les quals sembla que s’ha presentat per contrarestar 
la que han presentat 3 formacions polítiques i una altra que vol complementar la 
conjunta. Com ja ha dit un altre regidor, instrumentalitzar no és bo, i menys quan 
parlen d’educació,  per la qual cosa, no donaran suport a les 2  proposicions citades.  
 
En canvi, la presentada a través de l’Assemblea El Bages es Mou, entenen que té com 
a base primordial l’educació dels fills, que són els propulsors del fet que la formació és 
un dels elements més imprescindibles que mou la societat i sobre la que es recolza 
qualsevol element per al seu desenvolupament. Per això, creu que cal ser generós en 
la lectura i han de donar suport als atesos, tot i que hi ha qüestions que el Grup 
Municipal del PP no comparteix. Però fent una lectura àmplia i entenent que aquí del 
que es tracta és de donar suport i  solucions als problemes que tenen les escoles, 
constatar la realitat que tenen al territori i de quina forma i manera poden trobar 
solucions des del mateix Ajuntament, però també reclamant i exigint a altres 
administracions, la seva posició serà favorable.   
  
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que abans 
només ha parlat de la proposició que presentaven a través de l’Assemblea El Bages 
es Mou,  i no s’ha manifestat sobre les altres. 
 
Pel que fa a la proposició d’ERC, hi votaran favorablement, ja que amplia el que diu la 
conjunta i, per tant, hi estan totalment d’acord. Quant a la que presenta el Grup 
Municipal de CiU, també hi estan d’acord, ja que bàsicament manifesten el desacord 
amb les retallades imposades des de Madrid. Entenen que en la situació que estan 
s’han de prendre mesures, quan governava el PSC amb el tripartit ja se’n van prendre. 
El que vol que quedi clar és que no estan d’acord en com es prenen, amb el model 
que s’utilitza i les conseqüències que genera. Per això demanen diàleg i parlaven de 
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Pacte educatiu.  I per això també han presentat una esmena, ja que no entenen unes 
retallades sense les altres, ja que parlen del que ve de Madrid però no parlen de les 
que vénen del Govern Català. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu,  portaveu del Grup Municipa l de la CUP, referent a la 
instrumentalització de la proposició conjunta de què ha parlat el senyor Javaloyes i que 
diu que cerca l’enfrontament, vol matisar que qui cerca l’enfrontament són els partits 
que prenen decisions encaminades a liquidar l’estat social i a acabar amb uns drets 
adquirits pels treballadors i treballadores d’aquest país durant molts anys de lluita. Pe 
tant, no creu que la culpa sigui de les proposicions sinó dels qui fan les lleis i els 
reglaments que permeten aquests retrocés en els drets dels treballadors i 
treballadores. 
 
Al no haver-hi més intervencions sobre aquest tema, l’alcalde diu que es passarà al 
torn de votacions. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.7, conju nta dels Grups Municipals del 
PSC, ERC i CUP, en defensa de l’ensenyament públic,  presentada per 
l’Assemblea “El Bages es Mou” i dóna el resultat se güent: 11 vots afirmatius (4 
PSC, 3 ERC, 2 PP  i 2 CUP), 11 vots negatius (CiU) i 2 abstencions (PxC). 
 
Atès que s’ha produït un empat, cal repetir la vota ció. Efectuada de nou la 
votació, dóna el resultat següent: 11 vots afirmati us (4 PSC, 3 ERC, 2 PP i 2 
CUP), 11 vots negatius (CiU) i 2 abstencions (PxC).  
 
Atès que persisteix l’empat, l’alcalde fa ús del vo t de qualitat  de conformitat amb 
l’article 100.2 del ROF,  i rebutja la proposició 7 .7. 
 
Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació la proposici ó 7.8,  presentada per ERC, per 
a l’educació no universitària i les decisions en po lítica educativa i dóna el 
resultat següent: 9 vots afirmatius (4 PSC, 3 ERC i  2 CUP),  2 vots negatius (PP) i 
13 abstencions (11 CiU i 2 PxC) i, per tant, es dec lara acordat:   
 
“L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai 
educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels 
infants com els de les famílies i de la comunitat. 
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
petita infància i a les seves famílies.  
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un 
pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri 
territorial del país... 
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
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de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva 
gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € 
anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars. 
 
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin 
garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”. 
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la 
convivència. 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents 
acords en el plenari municipal: 

 

PRIMER. Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació per haver 
imposat unes normes a l’Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret llei 
14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu; la manca de respecte cap a la voluntat i la capacitat de la Generalitat 
d’exercir polítiques educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial 
decret llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa. 

 

SEGON. Instar el Govern a sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
sobre la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, d’acord 
amb la moció aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 10 de maig. En cas de 
confirmar-se’n la inconstitucionalitat o antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï 
d’acord amb el dictamen amb l’objectiu d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del Tribunal Constitucional. 

 

TERCER. Instar el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de 
l’impacte en la despesa que suposaria per al Departament d’Ensenyament l’aplicació 
de les previsions del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i de les previsions de revisió a 
la baixa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012. 

 

QUART. Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el 
finançament de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament 
per l’ACM i la FMC al Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del 
món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys: 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals 
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creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les 
nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 

b) Dotar fins a 1.600€ euros la bestreta de 1.300€ anunciada pel Departament 
d’Ensenyament per al curs 2011-12, i mantenir aquest import per als cursos següents. 

c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública 
de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i 
coresponsabilitat entre les administracions educatives. 

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimació del model 
de llars d’infants. 

 

CINQUÈ. Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars 
d’infants per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions 
socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per 
alumne en 735,00 euros del curs passat. 

 

SISÈ. Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i 
la inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la 
transferència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a 
iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa 
dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la 
sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa.  

 

SETÈ. Instar el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per 
a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, 
amb els mateixos recursos que els destinats el 2011. 

 

VUITÈ. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al 
curs 2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les 
llars d’infants titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos 
suficients per al manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, 
de les instal·lacions i de la qualitat educativa.  

 

NOVÈ. Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. “ 

A  continuació, l’alcalde  sotmet a votació l’esmen a del PSC presentada a la 
proposició 7.12, del Grup Municipal de CiU, sobre m esures educatives, i dóna el 
resultat següent: 9 vots afirmatius (4 PSC, 3 ERC i  2 CUP), 13 vots negatius (11 
CiU i 2 PP) i 2 abstencions (PxC). Per tant, es dec lara rebutjada. 

Finalment, l’alcalde sotmet a votació la proposició  7.12, del Grup Municipal de 
CiU, sobre mesures educatives, amb la incorporació de l’esmena in vocce  
formulada pel Grup Municipal d’ERC, en el sentit qu e a l’acord 3,  on diu: “ Instar 
el Govern i el Consell Comarcal del Bages” digui: “ Instar les administracions 
competents”,  i dóna el resultat següent: 14 vots a firmatius (11 CiU i 3 ERC), 2 
vots negatius (PP) i 8 abstencions (4 PSC, 2 PxC i 2 CUP).  Per tant, es declara  
acordat:   

“ Atès que el govern espanyol ha decretat mesures sobre aspectes de la política 
educativa que són competència de la Generalitat de Catalunya. 
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Atès que des de mitjan 2010 s’han pres mesures sobre el personal docent, en el sentit 
de reduir-ne el sou i incrementar-ne l’horari lectiu. 
 
Atès que l’Ajuntament està assumint, a través del pressupost municipal, unes 
despeses cada vegada més quantioses en relació a les beques de menjador escolar i 
al transport escolar. 
 
Atès que l’Ajuntament gestiona l’Oficina municipal d’escolarització i participa a la 
Comissió de garanties encarregades dels aspectes relacionats amb la matriculació 
d’alumnat als centres de la ciutat durant el curs escolar. 
 
Atès que el deficient model de finançament de la Generalitat agreuja la disponibilitat 
econòmica per desenvolupar polítiques socials en general i educatives en particular. 
 
El grup municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1- Manifestar el rebuig al darrer decret del govern espanyol sobre mesures en l’àmbit 
educatiu i esperonar el Govern i el Parlament que hi presentin recurs 
d’inconstitucionalitat. 
 
2- Demanar al Govern que reorienti i flexibilitzi els criteris per procedir a cobrir les 
baixes personal docent durant el curs escolar. 
 
3- Instar les administracions competents per tal que acordin les mesures necessàries 
per fer front a les necessitats de l’alumnat de Manresa en relació als ajuts de menjador 
escolar i al finançament del transport escolar. 
 
4- Que l’Ajuntament, a través de la seva participació en els òrgans relacionats amb el 
procés de matriculació escolar, garanteixi la màxima contenció en el nombre màxim 
d’alumnes per aula durant el curs escolar. 
 
5- Reiterar la necessitat que Catalunya disposi d’una hisenda pròpia que recapti i 
gestioni els impostos que paga la ciutadania del país. 
 
6- Fer arribar aquests acords al president del govern espanyol, al president de la 
Generalitat, a la presidenta del Parlament i a la presidenta del Consell Comarcal.” 
 
L’alcalde agraeix la intervenció de la senyora Andrea Birgé Ibáez i tot seguit passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de la reducció de la 

temporalitat en el treball. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 de juny de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“-Atès que l’ajuntament, tot i no ser una administració determinant en la reducció de 
l’atur, gaudeix del factor de la proximitat al ciutadà, i té la possibilitat de donar exemple 
promovent les empreses que ofereixin condicions més dignes per als seus 
treballadors. . 
 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 66 - 

-Atès que està comprovat que la temporalitat i unes condicions indignes de treball no 
seran mai una solució per reactivar l’economia per la manca de confiança del 
consumidor, ja que els treballadors no gaudeixen de prou estabilitat econòmica. 
 
-Atès que, tenint en compte que una de característiques de les ETT és la seva 
temporalitat, cosa que possibilita  a l’estat estalviar ajudes tot prorrogant el cobrament 
del subsidi d’atur a partir d’una d’aquestes contractacions, i que aquestes empreses 
són prou utilitzades d’una forma electoralista per tal de dissimular les taxes d’atur. 
 
-Atès que el sou d’un empleat d’ETT està minorat respecte al que cobrarien tenint una 
relació contractual amb l’empresa per la qual es realitza directament el servei, i que les 
condicions laborals respecte a les vacances i les indemnitzacions són precàries. 
 
-Atès que la ciutat de Manresa ja disposa de suficients empreses de treball temporal 
per cobrir la seva finalitat concreta. 
  
Proposa: 
 
1. Que se suspengui temporalment l’atorgament de llicències per l’obertura 
d’Empreses de Treball Temporal a la Ciutat de Manresa. 
 
2. Incloure una clàusula de mèrit en el procediment de contractació d’empreses 
concessionàries en l’àmbit municipal que incentivi l’estabilitat i millors condicions 
laborals per als treballadors i treballadores.” 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Xavier Segura Segués, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat per a intervenir en el punt 7.4 de l’ordre 
del dia. 
 
El senyor Xavier Segura, diu que des del JEI durant tot l’any han realitzat una 
campanya contra les retallades generals i on també han inclòs un bloc d’alternatives. 
 
Creuen que hi ha una mancança de voluntats polítiques a l’hora de buscar solucions 
alternatives, i per això a la campanya han inclòs alternatives perquè creuen que els 
treballadors i treballadores ja han pagat prou amb la crisi provocada pels banquers, 
especuladors i on els càrrecs polítics han jugat un paper de còmplices. 
 
Pensen que el capitalisme en aquesta societat tan global no premia l’esforç personal 
sinó que només afavoreix l’explotació i les retallades salarials, concloent que la 
societat ha d’evolucionar cap un model més social del treball. 
 
Seguidament passa a llegir literalment la moció presentada pel Grup Municipal de la 
CUP . 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP,  diu que la moció 
s’ha presentat a iniciativa del jovent de l’esquerra independentista que ha fet durant 
aquests mesos aquesta campanya. 
 
Diu que la temporalitat fa augmentar cada vegada més la precarietat laboral i que 
afecta cada vegada a més gent. Són necessàries iniciatives valentes que reforcin i 
posin per davant la dignitat de les treballadores i dels treballadors. 
 
L’ajuntament ha d’apostar per les empreses que valorin l’estabilitat i que valorin la 
qualitat en el treball.  
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, diu que des del seu 
partit polític estan d’acord en què no hi hagi precarietat en el treball. 
  
Diu que tots voldríem que les feines fossin contractades i de llarga durada, però 
malauradament no es possible, donada la situació del país. 
 
Creu que qualsevol lloc de treball que es pugui crear actualment és un bé per la 
persona que està a l’atur. 
 
Diu que s’haurien de prendre les mesures necessàries i que s’haurien de canviar les 
normatives del treball temporal i disminuís o desapareixes la precarietat en el treball. 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC , proposa i demana, fent 
referència al punt primer de la moció, que parla de la suspensió de la llicència per 
l’obertura d’aquestes empreses de treball temporal a Manresa, si l’Ajuntament estaria  
dintre de la legalitat si es nega a concedir-les. 
 
Diu que si es retira aquest primer punt, votarien a favor de la moció. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, estan d’acord amb la 
moció de la CUP ja que entenen que s’ha de lluitar per reduir la precarietat laboral, i 
perquè realment l’ocupació sigui digne i amb igualtat de condicions per a tothom.  
 
Afegeix que és molt difícil d’aconseguir la suspensió en l’atorgament de llicències per 
aquestes activitats ja que ara no estan sotmeses al règim de llicències. 
  
Creu que el primer punt s’hauria de treure o canviar la seva redacció. I referent a 
segon acord creu que seria bo que l’Ajuntament de Manresa incentivés a les empreses 
que es contractin, quan aquestes incentivin l’estabilitat i les millores en les condicions 
laborals. 
 
La senyora Sílvia Gratacós del Grup Municipal de CI U, diu que estan d’acord en 
què la desocupació és un dels grans problemes que hi ha sobre la taula i sobretot 
l’atur juvenil. També estan d’acord que el repte és crear ocupació estable i de qualitat. 
Referent al punt primer de la moció no el votaran favorablement ja que l’Ajuntament no 
pot suspendre l’atorgament de llicències. I sobre el punt segon referent a la 
incentivació a  les empreses sí que estan a favor. 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que donat 
que cap grup municipal accepta el primer punt de la moció, el retiren. 
 
  
L’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació amb le s esmenes in vocce de tots 
els Grups Municipals, i el Ple l’aprova per 22 vots  afirmatius (11 GMCiU, 4 
GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMCUP) i, 2 abstencions ( 2 GMPxC), per tant, es 
declara  acordat:   
 
-Atès que l’ajuntament, tot i no ser una administració determinant en la reducció de 
l’atur, gaudeix del factor de la proximitat al ciutadà, i té la possibilitat de donar exemple 
promovent les empreses que ofereixin condicions més dignes per als seus 
treballadors. . 
 
-Atès que està comprovat que la temporalitat i unes condicions indignes de treball no 
seran mai una solució per reactivar l’economia per la manca de confiança del 
consumidor, ja que els treballadors no gaudeixen de prou estabilitat econòmica. 
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-Atès que, tenint en compte que una de característiques de les ETT és la seva 
temporalitat, cosa que possibilita  a l’estat estalviar ajudes tot prorrogant el cobrament 
del subsidi d’atur a partir d’una d’aquestes contractacions, i que aquestes empreses 
són prou utilitzades d’una forma electoralista per tal de dissimular les taxes d’atur. 
 
-Atès que el sou d’un empleat d’ETT està minorat respecte al que cobrarien tenint una 
relació contractual amb l’empresa per la qual es realitza directament el servei, i que les 
condicions laborals respecte a les vacances i les indemnitzacions són precàries. 
 
-Atès que la ciutat de Manresa ja disposa de suficients empreses de treball temporal 
per cobrir la seva finalitat concreta. 
  
Proposa : 
 
Incloure una clàusula de mèrit en el procediment de contractació d’empreses 
concessionàries en l’àmbit municipal que incentivi l’estabilitat i millors condicions 
laborals per als treballadors i treballadores.” 
  
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  del programari lliure. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juny de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
-Atès que l’ús dels ordinadors i de les aplicacions informàtiques ha esdevingut 
imprescindible en la gestió municipal. 
 
-Atès que el tipus de llicència de l'anomenat programari lliure és la Llicència Pública 
General (GPL), que reconeix les anomenades quatre llibertats: 
1. La llibertat d'executar el programa per a qualsevol propòsit. 
2. La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies, 
és a dir, el lliure accés al codi font. 
3. La llibertat de redistribuir còpies. 
4. La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores 
realitzades, amb la mateixa llicència GPL, per tal que tota la comunitat se'n pugui 
beneficiar.  
  
-Atès què l’ús de programari lliure garanteix millor la seguretat de les dades que ha de 
custodiar l’administració pública i que en qualsevol cas les aplicacions lliures es poden 
auditar i verificar, per l'esmentada característica de codi obert. 
 
-Atès l’alt grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en l’actualitat tant en 
el teixit econòmic com en suport de la societat civil així com de diverses 
administracions públiques i patronats, una consolidació que també es manifesta en un 
clar increment en el seu ús en recerques científiques i en desenvolupament tecnològic 
dut a terme, per exemple, en les universitats públiques catalanes..  
 
-Atès que el programari lliure suposa un gran nombre d'avantatges tècnics, econòmics 
i polítics, entre ells: 
 
 • Eliminació dels costos de llicències, que suposarien un estalvi a mig termini, a 
causa dels costos d'implementació i formació que poden suposar en un inici. 
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 • Foment del català com a llengua nativa en les aplicacions TIC de 
l'administració. 
 
 • Facilitar i democratitzar l'accés a la tecnologia a tota la societat reduint els 
requeriments econòmics necessaris per accedir-hi. 
 
 • Seguretat i privacitat de les dades. 
 
 • Interoperabilitat de formats i protocols. 
 
 • Escrutini públic que permet que la correcció d'errors es dugui a terme de 
forma ràpida i eficaç. 
 
 • Independència del proveïdor, permetent més diversitat en els proveïdors de 
serveis associats als  sistemes informàtics, amb els avantatges que això comporta. 
 
 • Foment del teixit econòmic local i l'emprenedoria gracies a la independència 
del proveïdor. 
 
 • Afavoreix la transparència de les administracions i la sostenibilitat de les 
seves inversions en TIC. 
 
 • Permet que la inversió pública en TIC per les pròpies administracions pugui 
revertir de forma directa en el desenvolupament econòmic de l'entorn. 
 
 • Permet desenvolupar un mercat de serveis associats al 
desenvolupament/manteniment/formació  tant per l'administració pública com per 
privats. 
 
-Atès el gran nombre de casos d'èxit d'administracions públiques que han apostat per 
desenvolupar les seves estructures tecnològiques en programari lliure (governs de la 
Xina, Perú, Mèxic, Brasil, Alemanya, França, Extremadura o Andalusia). 
 
-Atès que en els Plans d'Actuació Municipal d'aquest ajuntament, el programari lliure 
consta com a una de les prioritats, tant en el cas del PAM 2004-2007 (“Objectiu 4: 
Promoure la introducció del  programari  lliure,  perquè  entre altres avantatges promou 
l’activitat local de desenvolupament i manteniment  informàtic,  a  més de permetre 
disposar del programari ofimàtic en català”) com en el PAM 2008-2011 (“suport a la 
migració al programari lliure tant dins com fora de l’Ajuntament”). 
 
Proposa : 
 
1. Promoure la instal·lació i l’ús de programari lliure i la corresponent documentació en 
català a l’Ajuntament de Manresa i a les empreses municipals, en aquells àmbits en 
que sigui tècnicament possible, juntament amb la formació necessària per als 
treballadors municipals. 
 
2. Elaborar, juntament amb el departament d'informàtica de l'ajuntament, un calendari 
de migració al programari lliure, amb l'objectiu d'arribar, al final d'aquesta legislatura, a 
la eliminació de tot el programari propietari que no sigui estrictament imprescindible. 
 
3.  Establir com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la 
difusió de programari lliure en català en les contractacions, convenis de col·laboració i 
subvencions en l’àmbit de les noves tecnologies. 
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4.  Vetllar per la difusió, la promoció i la distribució de programari lliure en català en el 
si de totes les institucions, les entitats i les organitzacions públiques i privades de 
Manresa i, en especial, al món educatiu, 
 fent-ne difusió mitjançant els organismes competents. 
 
5.  Promoure acords i convenis amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i altres administracions locals, universitats i 
associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans, per fomentar la 
coordinació i la cooperació entre institucions en matèria de programari lliure en català i 
assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, la promoció i l’ús conjunt 
amb respecte per totes les variants.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, comença la seva 
intervenció explicant que el programari lliure són tots aquells programes als quals els 
usuaris tenen accés al codi font. Això no passa amb el programari privatiu com els de 
Microsoft o Apple. La gent que té els coneixements necessaris pot accedir al codi font 
dels programes lliures i manipular-los, cosa que permet conèixer com funciona el 
programa i estar segurs que es limiten a la funció per la qual es fa servir i no per 
introduir altres coses al nostre ordinador, i també permet modificar el codi sempre que 
es tinguin necessitats específiques. 
 
A més a més, és possible transmetre el programari lliure a altres persones sense 
vulnerar la legalitat. 
 
Explica que en l’àmbit de l’administració pública el programari lliure aporta 3 elements 
positius: 
 
En primer lloc aporta autonomia perquè si l’Ajuntament el fa servir no tindrà 
dependència tecnològica amb cap empresa, la qual en un moment donat podria negar-
li, encarir-li o dificultar-li l’accés a les llicències. 
 
En segon lloc el programari lliure té molts avantatges amb el tema de l’adaptabilitat. 
Serà possible fer les millores que calguin per donar resposta a totes les necessitats, 
mentre que si en un programa comercial es volen fer modificacions o bé no es podran 
fer o bé s’haurà de demanar permís i pagar a les empreses propietàries del software. 
 
En tercer lloc, el programari lliure permet donar un molt millor servei al ciutadà perquè 
es podrien cedir gratuïtament i sense cap mena de limitació a tots els ciutadans. 
 
En la situació actual també ajuda que el programari lliure és molt més barat que el 
privatiu. Normalment és gratuït però no sempre, en tot cas és molt més barat que el 
comercial sense que això vulgui dir que sigui de pitjor qualitat. Diu que de ben segur 
molts dels presents fan servir programari lliure cada dia, per connectar-se a Internet, 
les aplicacions de Google, les xarxes socials, etc. També en el mòbil, especialment 
pels que tenen sistema operatiu Android. 
 
De fet, el programari lliure funciona tan bé que dels 500 ordinadors més grans que hi 
ha al món, 457 funcionen amb Linux i 1 funciona amb Windows. Això fa que moltes 
ciutats i institucions valorin el canvi cap al programari lliure. A Munich ja han fet el 
canvi i calculen que s’estalvien més d’un terç del que dedicaven a tecnologies de la 
informació i han passat de 70 a 46 errors de sistema permès. 
 
Diu que són conscients de les limitacions i que no estan demanant que s’iniciï un 
programa com el de Munich o ni tan sols com el que han dut a terme a Saragossa, 
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però sí que pensen que a l’Ajuntament de Manresa es poden eliminar moltes llicències 
de programari privatiu i que hi ha moltes alternatives amb programari lliure sense cap 
pèrdua d’usabilitat per part de l’usuari. Només caldria una mínima inversió –o nul·la- 
per a petites dosis de formació.  
 
Conclou la seva intervenció dient que el programari comercial d’una banda coarta la 
llibertat i de l’altra representa una despesa important per a l’Ajuntament i que per això 
demanen el vot favorable a la seva proposició. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC,  dóna suport a la moció de la CUP 
i fa constar que fa temps que l’Ajuntament ja està fent accions en aquest camp. 
 
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU,  diu que la política que s’ha 
seguit en els darrers anys situen a l’Ajuntament de Manresa en una posició 
d’avantatge respecte a la proposta que la CUP planteja en aquest moment. Fa saber 
que a l’Ajuntament de Manresa tot el correu electrònic és de programari lliure, la 
intranet, els serveis d’Internet i una bona part dels servidors que estan en Linux. 
S’estima que l’estalvi en llicències és de 200.000 € aproximadament, tot i que s’ha de 
tenir en compte que el cost de manteniment puja uns 20.000 € anuals. 
 
Per altra banda també és important destacar que independentment del programari 
lliure l’Ajuntament de Manresa desenvolupa programes propis, i quantificat 
s’aproximaria als 800.000 € amb un cost de manteniment de 79.000 € anuals. Explica 
que normalment el cost de manteniment acostuma a ser el 10% del cost de la 
programació. 
 
Explica que existeixen alguns programes adquirits que és aconsellable mantenir-los, 
principalment perquè són molt específics i complexos. Alguns d’aquests programes 
són els que s’utilitzen per a les nòmines, la comptabilitat o l’inventari i representen un 
cost de 150.000 € i un manteniment anual de 15.000 €. 
 
Al voltant del 80-85% s’està fent amb programari lliure i propi, en cap cas llicenciat, i la 
línia de continuïtat vindrà per anar canviant en els Pc el Microsoft Office per l’Open 
Office. Actualment hi ha 100 unitats aproximadament amb programari lliure, en l’àmbit 
de l’atenció al públic i en aules. Aquest anys s’han fet 3 cursos i està previst continuar 
aquesta mateixa línia. 
 
Pel que fa al punt de la proposta sobre establir com a “clàusula de mèrit la utilització, el 
desenvolupament, la distribució i la difusió de programari lliure en català en les 
contractacions, convenis de col·laboració i subvencions en l’àmbit de les noves 
tecnologies” diu que utilitzaran tot el que afavoreixi el sistema tal i com s’està fent. 
Amb referència als temes de promoció i difusió, els cursos TIC que es fan ja són en 
aquesta línia i també en català, doncs se’ls acut que es pugui fer d’una altra manera. I 
pel que fa a la promoció d’acords, el senyor Josep M. Sala diu que la capacitat que té 
l’Ajuntament de Manresa és molt limitada però estaran amatents a qualsevol 
oportunitat que pugui sortir en aquesta línia. Per tot això diu que el seu grup votarà a 
favor de la proposició. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, explica que el motiu de la 
moció és per acabar de donar una empenta a aquests temes i aprofita per agrair la 
feina del departament de noves tecnologies així com de l’anterior regidor, el senyor 
Jordà, el qual va apostar fort en aquesta direcció. 
 
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU,  sobre la informació que ha 
donat en la seva intervenció anterior sobre els programes sense llicència de 
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l’Ajuntament, diu que també s’hi ha d’afegir la gestió documental. En aquests moments 
s’està engegant aquest projecte amb programari lliure (alfresco), és una versió inicial i 
donada la seva envergadura segurament caldrà suport extern per poder-lo 
desenvolupar en el període de temps establert. 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació i el P le l’aprova per unanimitat dels 
23 membres presents, i 1 abstenció legal del regido r del Grup municipal de PxC, 
senyor Albert Pericas per trobar-se absent de la Sa la en el moment de la votació, 
d’acord amb l’article 100.1 del ROF, i, per tant, e sdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per rec lamar el pagament de l’IBI 

en béns immobles propietat de l’església catòlica. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juny de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, que parla de les 
exempcions de l’IBI diu, en el punt “c”, que estaran exempts “Els de l’església Catòlica, 
en els termes previstos en l’Acord entre Espanya i la Santa Seu sobre Afers 
Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions  confessionals no 
catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en els respectius acords 
de cooperació subscrits en virtut  d’allò que disposa en l’article 16 de la Constitució.” I 
que aquesta exempció total i permanent de la contribució territorial urbana afecta a 
temples i capelles, residències, oficines, seminaris, convents, habitatges , locals de tot 
tipus, places d’aparcament i solars titularitat de l’església catòlica i d’altes confessions 
religioses.  
  
Atès que l’exempció d'impostos com el de l'IBI o les contribucions especials agreuja la 
situació de les arques municipals i suposa una dificultat afegida a la renovació i la 
millora tant d’edificis com de l’espai públic.   
  
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d’ingressos 
i la necessitat urgent per fer front a la despesa social per pal·liar les dificultats 
econòmiques i socials que avui pateixen moltes famílies. 
 
Atès que les institucions religioses reben la prestació dels serveis en igualtat de 
condicions que la resta de ciutadans.  
  
Proposem: 
  
1- Instar al Parlament de Catalunya a que suprimeixi, per a l'exercici de 2013, 
l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a l'església catòlica i 
altres confessions religioses.   
  
2- Elaborar un cens municipal dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i 
registrats a nom d’entitats i organitzacions dependents de l'església catòlica o d'altres 
confessions religioses i avaluar el cost de les exempcions fiscals de les quals han 
gaudit fins ara.  
  
3- Reclamar al Parlament de Catalunya que s’exclogui al territori català dels Acords del 
Regne d’Espanya amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes 
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Econòmics. “ 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal PSC a la Moció del Grup Municipal 
CUP, de data 21 de juny de 2012, que es transcriu a continuació:  
 
“A l’ acord 1:  
Després de “instar al Parlament de Catalunya” afegir “i al Congrés dels Diputats”. 
Després de “altres confessions religioses” afegir “excepte els locals destinats al culte i 
a serveis socials de primera necessitat” 
 
A l’acord 3: 
Substituir el text per aquest: “Demanar al Govern de l’Estat que revisi els acords amb 
la Santa Seu, especialment i en aquest cas els assumptes econòmics”. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que presenten 
la proposició per una qüestió d’oportunitat no d’oportunisme. Entenen que quan hi ha 
un debat a la societat es bo que es traslladi al Ple i més quan es parla de l’impost 
sobre els béns immobles.  
 
Proposen que tant l'església Catòlica com la resta d’altres confessions religioses 
paguin l’IBI i les contribucions especials. 
 
Diu que hi ha dos conceptes vinculats a l’Ajuntament; l’IBI i les contribucions especials, 
i creuen que no hi ha cap raó perquè qualsevol confessió religiosa no l’hagi de pagar. 
 
S’hauria de garantir el respecte a la llibertat de culte, és a dir els ciutadans que no 
confessen cap confessió religiosa no haurien de pagar cap impost envers d’aquells 
que sí que la confessen i se l’estalvien.   
 
I també referent a qüestions urbanístiques, és a dir incentivar la renovació urbanística; 
quan l’església, mesquita o qualsevol altre centre es vulgui vendre o llogar per d’altres  
usos, cosa que en aquest país això no passa. 
 
Entenen que diferents entitats, institucions, hospitals o escoles de propietat religiosa 
fan tasques útils i socials, però diu que aquestes entitats ja es podrien acollir a d’altres 
exempcions de l’IBI.  
 
Destaca que majoritàriament es parla d’institucions misògines, és a dir que consideren 
que la dona ha de tenir un paper inferior a l’home, i no s’haurien d’afavorir .  
 
Referent a l’esmena presentada pel PSC, diu que no tenen cap inconvenient perquè 
tot i que ells no reconeixen al Congrés dels Diputats com a un òrgan legítim des d’un 
punt de vista democràtic, si es vol fer no s’hi oposaran. 
 
També parlant de l’esmena diu que des del PSC volien introduir l’excepció dels locals 
destinats al culte i als serveis socials de primera necessitat, però no ho entenen així, ja 
que és legítim creure en Déu, però que cadascú s’ho pagui. I per això no votaran a 
favor de l’esmena. 
 
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, diu que han 
afegit a l’esmena Congrés dels Diputats, ja que són les dues cambres que poden 
intervenir en aquest assumpte. 
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Creu que és discutible que els locals que es destinen al culte no estiguin exempts, ja 
que siguis creient o no, la llibertat religiosa és un dret universal reconegut i per tant no 
es parla de qualsevol manifestació humana sinó que es parla d’un dret humà 
reconegut  universalment. 
I ja que està considerat per totes les Constitucions i per tots els Tractats Internacionals 
com un bé a preservar, per això el partit socialista defensa que les entitats destinades 
al culte quedin exemptes de l’IBI. 
 
Referent a l’acord tercer creuen que és més oportú demanar al Govern de l’Estat que 
revisi els acords amb la Santa Seu, especialment en assumptes econòmics. 
 
El senyor Albert Pericas, Portaveu del Grup Municip al de PxC, diu que des del seu 
Grup entenen que Grups municipals com el Partit Socialista presenten l’esmena a la 
moció de la CUP donades les seves tendències laiques. 
 
Diu que sortint del context religiós també es podria parlar de l’exempció de pagar l’IBI 
per part de fundacions, associacions d’entitats públiques, federacions esportives, 
partits polítics o sindicats, però curiosament els partits polítics majoritaris es financen a 
través d’un 80% dels nostres impostos, cosa que sembla que no interessa. 
 
Creu que és important saber que l’església Catòlica es finança a través d’un 70 % via 
contribucions privades i un 30% de l’estat i perquè el contribuent marca la casella. 
 
Seguidament exposa algunes dades sobre el que fa l’església Catòlica de caire social 
a l’estat espanyol: hi ha centres hospitalaris que atenen a 387.356 persones 
hospitalitzades i assistides; 128 ambulatoris i dispensaris, amb 849.728 assistits; 876 
cases per persones grans, malalts, crònics, invàlids i minusvàlids, 58.753 residents i 
assistits; 937 orfenats i altres centres per la tutela de la infància, 10.835 assistits; 321 
guarderies infantils, 10.507 alumnes; 365 centres socials d’educació especial, 53.140 
alumnes; 144 centres socials i de caritat; 300 consultoris familiars i centres per la 
defensa de la vida i la família, 324.377 persones ateses; 137 capellans dedicats al 
treball de 82 presons on hi ha més de 45.000 persones internades, tasques on 
col·laboren 603 parròquies i 2.769 voluntaris i per acabar diu que l’església col·labora 
en 73 centres per l’acollida de reclusos en llibertat provisional. 
 
Segons el seu criteri l’església Catòlica fa molt més del que faran els partits durant 
dècades i per això votaran negativament a la proposició. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, recorda els 
beneficis socials i els ajuts que presten a la ciutadania en general i als més desfavorits 
tant l’església catòlica com també els evangelistes, els islamistes o els israelites.  
 
Diu que és cert que a través de la Llei de Mecenatge moltes entitats queden exemptes 
del pagament de l’IBI però que afecta tant a l’església catòlica com d’altres 
confessions de qualsevol culte o religió i també a moltes institucions, entitats, 
empreses, que a través d’aquesta Llei estan exempts d’altres impostos. 
 
Diu que no només l’església Catòlica és la que no paga l’IBI, és la resta de 
confederacions religioses. 
 
No comparteixen tampoc el fet de dir que a l’estranger si no funcionen es venen els 
immobles o edificis, ja que s’ha de tenir en compte que al nostre territori es valoren 
elements arquitectònics, històrics, artístics, culturals i patrimonials. 
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Creu que hi ha dos elements bàsics tant l’element social com l’element cultural, fent 
referència al patrimoni que s’ha de preservar. 
Diu que també donen uns beneficis a la societat en general i compten amb un 
recolzament social molt ampli. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, creu hi ha un motiu legal 
que impossibilita donar suport a la proposició com a Grup Municipal. 
Exposa els motius amb els antecedents de la normativa legal:   
 
L’any 1979 es va firmar l’Acord amb la Santa Seu, posteriorment al desembre de 1992 
amb tres Lleis consecutives: 
-Llei 24, referent als Acords de Cooperació amb la Federació d’entitats religioses 
Evangèliques d’Espanya. 
-Llei 25, Acord de Cooperació de l’estat amb la Federació de comunitats d’Israelites 
d’Espanya. 
-Llei 26, Acord de l’estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya. 
 
Diu que són Acords bilaterals entre aquestes Comunitats i l’Estat espanyol. 
 
Aquests acords contemplen que estan exempts de pagar l’IBI dels locals destinats al 
culte i els que afecten directament a la pròpia activitat religiosa i la resta del patrimoni 
de l’església cotitzava per l’IBI, però amb posterioritat va sortir la Llei 49 del 23 de 
desembre del  2002, la Llei del mecenatge i a partir d’aquí no només ja no paguen els 
locals de culte sinó que tampoc paguen el patrimoni de l’església, ni evangelistes, ni 
islamistes, ni associacions, ni fundacions, ni organitzacions no governamentals, ni les 
delegacions esportives espanyoles, ni les delegacions de fundacions estrangeres, etc..  
 
Diu que on està el topall és amb la Llei de Mecenatge i no amb la Santa Seu.  
 
Per aquesta línia creu que no té sentit l’esmena que presenta el Grup Socialista on 
demana que s’exceptuï als locals destinats al culte i als serveis socials de primera 
necessitat ja que remet al govern que ho revisi amb la Santa Seu. 
 
Creu que tal i com està plantejada tant la proposició com l’esmena no es pot tirar 
endavant ja que es podria arribar fins i tot a fer un cert ridícul davant d’altres 
organismes, i per això votaran en contra. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que estan 
decebuts ja que no ha sortit cap grup dient que el que es vol és que tant l’església 
Catòlica com la resta de confessions religioses no hagin de pagar cap tipus 
d’impostos. 
 
Diu que la Proposició no pretén canviar les lleis d’un dia per l’altra sinó que és una 
modesta moció perquè l’Ajuntament de Manresa reflexioni sobre aquest tema, i 
pretenien que es votés si es creia oportú que els temples, convents i locals parroquials 
haurien de pagar l’IBI i les contribucions especials com qualsevol altre ciutadà i/o 
entitat de la ciutat. 
 
L’alcalde sotmet l’esmena del Grup Municipal del PS C a la proposició 7.3 a 
votació i el Ple la rebutja per 14 vots negatius (1 1 GMCIU, 2 GMPP, 1 GMPxC), 5 
vots afirmatius (3 GMERC, 2 GMCUP), 3 abstencions ( 3 GMPSC), i 2 abstencions 
legals, del regidor del Grup municipal de PxC, seny or Albert Pericas i de la 
regidora del Grup municipal del PSC, senyora Ma. Je sús Pérez, per trobar-se 
absents de la Sala en el moment de la votació, d’ac ord amb l’article 100.1 del 
ROF. 
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L’alcalde sotmet la proposició 7.3 del Grup Municip al de la CUP i el Ple la rebutja 
per 14 vots negatius (11 GMCIU, 2 GMPP, 1 GMPxC), 5  vots afirmatius (3 GMERC, 
2 GMCUP), i 3 abstencions ( 3 GMPSC), i 2 abstencio ns legals, del regidor del 
Grup municipal de PxC, senyor Albert Pericas i de l a regidora del Grup municipal 
del PSC, senyora Ma. Jesús Pérez, per trobar-se abs ents de la Sala en el moment 
de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF.  
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de la creació d’un 

observatori de la pobresa. 
 
L’alcalde recorda que la Proposició 7.5 presentada pel Grup Municipal de la CUP en 
relació a la creació d’un observatori de la pobresa, es va retirar a la Junta de portaveus 
i per tant queda retirada i no es debatrà.  
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC en defensa  de la inserció laboral 

dels discapacitats. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de 
Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per 
incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una reducció 
pressupostària del 56%. 
 
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en 
el moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria 
passar d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 milions 
d’euros per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que treballen per la 
inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns 
mentals a Catalunya. 
 
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits 
d’especial dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d’entitats 
sense ànim de lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de les 
persones amb limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme una 
gran labor des de la societat civil en pro de l’orientació, mediació i inserció laboral 
d’aquestes persones. 
 
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones 
treballen en una empresa ordinària, ara perillarà la feina d’aquestes entitats que 
aposten pel treball amb suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària.  
 
Aquesta reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns dels quals 
ja han advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan preparant 
expedients de regulació d’ocupació. 
 
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un 
indicador per mesurar el grau de desenvolupament dels països, i que la retallada 
posarà en risc la cohesió social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i 
laboral d’un col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats. 
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I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que 
posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al 
món laboral i que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial 
atenció, precisament en moments de crisi hem de garantir amb més inversions l’accés 
a un lloc de treball per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin 
desenvolupar-se amb autonomia".  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
 Primer.-  Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en 
matèria de polítiques actives d’ocupació. 
 
 Segon.-  Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera 
prioritària en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la 
cobertura financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a 
Catalunya. 
 
Tercer.-  Instar el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries 
destinades a polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que 
treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i 
trastorns mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat 
(PGE). 
 
 Quart.-  Donar trasllat d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en l'àmbit 
de la inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat i a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i 
Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.” 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC,  diu que l’aprovació 
del Projecte de Llei dels Pressuposts de l’estat comportarà la retallada del 56% de les 
partides relatives a les polítiques actives d’ocupació. 
 
Més de 2.500 persones discapacitades podran perdre la feina a Catalunya i el govern 
destruirà 2.500 llocs de treball protegits d’especial dificultat, dels 7.300 que hi ha a 
Catalunya.  
Diu que la retallada pressupostària afectarà a tres de cada deu discapacitats. 
 
Creu que no s’ha d’oblidar que l’estat incompleix amb la Llei d’Integració social degut a 
que les retallades tampoc garanteixen el finançament del 50% del salari mínim 
interprofessional. 
Perillaran les entitats que treballen en aquest àmbit en pro de l’orientació, la mediació i 
la inserció laboral d’aquestes persones.         
 
Afegeix que en els últims dos anys es podrien atendre a 4.500 persones per 
programes d’inserció, i la manca de mesures significaria un retrocés per la inserció 
laboral dels discapacitats mentals, col·lectiu castigat per la inserció laboral. 
 
Aquesta reducció afectarà greument els centres especials de treball. 
 
Acaba la intervenció enumerant els acords inclosos a la proposició. 
 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 78 - 

L’alcalde fa constar tal com es va acordar a la Jun ta de portaveus, no hi haurà 
torn de defensa ni per part de l’equip de govern ni  pels grups municipals i 
sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (11 GMCiU, 
2 GMPP ), 2 vots afirmatius (2 GMPxC ) i 8 abstenci ons ( 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 
GMCUP ), i 1 abstenció legal de la regidora del Gru p municipal del PSC, senyora 
Ma. Jesús Pérez, per trobar-se absent de la Sala en  el moment de la votació, 
d’acord amb l’article 100.1 del ROF. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa de les polítiques de 

suport als centres especials de treball i a les pol ítiques d’inserció laboral 
de les persones discapacitades. 

 
L’alcalde recorda que la Proposició 7.9 presentada pel Grup Municipal d’ERC, es 
va retirar a la Junta de portaveus i per tant queda  retirada i no es debatrà.  
 
7.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per exigir  responsabilitats vers la 

gestió de bancs i caixes rescatades. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 18 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“La Unió Europea acaba d’aprovar el rescat a la banca espanyola, una mostra més 
que exemplifica la convulsió que vivim en termes econòmics. El desgavell econòmic no 
és cap secret. Ni ho és tampoc que els ciutadans/es d’aquest país ens veiem obligats 
a fer un sobreesforç molt important per contribuir solidàriament a tirar endavant el país, 
patint contínues retallades en el nostre benestar i en parcel·les tan importants com la 
sanitat i l’educació. També n’hem patit en els nostres drets laborals i altres àmbits, 
mentre és de sobres conegut que els directius/ves de bancs i caixes d’estalvis en els 
darrers temps s’han “blindat”, assegurant-se sous, jubilacions i indemnitzacions per 
acomiadament milionàries, que poc s’ajusten a la realitat de la resta de persones ni 
d’alts càrrecs d’altres empreses. 
 
Ja portem, en els últims temps, més de 100.000 desnonaments a l’estat espanyol. Els 
bancs i caixes no perdonen, però en canvi els ciutadans/es hem de contemplar atònits 
com a les entitats financeres se’ls injecta constantment diner públic. Uns diners que 
surten del nostre esforç diari. A tall d’exemple podem citar algunes dades: 
 

- 2.000 milions d’euros que posa el Banc d’Espanya per rescatar la Caja Castilla- 
La Mancha el març de 2009 

- 6.750 milions d’euros per a la creació del FROB (Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària) 

- 800 milions d’euros que posa el Banc d’Espanya per rescatar Caja Sur el maig 
de 2011 

- 2.800 milions d’euros que posa el Banc d’Espanya per rescatar la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM) el juliol de 2011 

- 17.631 milions d’euros invertits pel FROB per recapitalitzar el sistema financer 
el setembre de 2011 

- 88.800 milions d’euros d’ajudes a la banca a l’estat espanyol (dada de la 
Comissió Europea de novembre de 2011) 

- 1.000 milions d’euros que posa el Banc d’Espanya per rescatar el Banc de 
València el novembre del 2011 

- 489.000 milions d’euros prestats als bancs europeus per part del Banc Central 
Europeu el desembre de 2011 

- 100.000 milions d’euros prorrogats pel govern espanyol en avals a la banca el 
desembre de 2011 
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- 50.000 milions d’euros de cost addicional del sanejament dels bancs previst a 
la reforma financera del PP a febrer del 2012 

- 10.000 milions d’euros de cost estimat del rescat de Bankia a maig del 2012 
- La injecció de diners que farà la Unió Europea en el sistema bancari espanyol 

ascendeix a 100.000 milions d’euros 
 
Mentrestant, el govern de l’estat, en comptes d’emprendre una lluita més aferrissada 
contra el frau fiscal, proposa acceptar amnisties. No fa tampoc cap moviment clar per 
posar fi a les pràctiques abusives com el desbloqueig del capital de les participacions 
preferents, que tenen atrapades més de 300.000 famílies dels Països Catalans. Ni ha 
impulsat fórmules per aturar la disminució del nombre de crèdits concedits a les 
empreses, que ha estat d’un 30%. 

 
• A nivell català, acabem de tenir una bona notícia en la línia de cercar eines 

que facilitin la depuració de possibles responsabilitats derivades de 
l’actuació i gestió de les entitats financeres: la creació, en el Parlament de 
Catalunya, i gràcies als grups polítics d’ERC, ICV-EUiA i el Grup mixt, d’una 
comissió d’investigació en la qual es plantejaran qüestions com ara: 

 
- · les característiques de la comercialització de determinats 

productes estructurals com les participacions preferents, deute 
subordinat, etc. 

- · els sous, pensions i indemnitzacions que s’han cobrat per part dels 
responsables de les entitats. 

- · operacions de risc, portades a terme sense la prudència esperada i 
desitjada. 

- · els ajuts públics, els impactes que han tingut en el mapa d’entitats i 
quines són les opcions de futur. 

 
Ens trobem, doncs, davant una situació gravíssima que han ocasionat certes 
entitats, on els responsables són perfectament identificables.  
 
Atès, a més, que tenim molt clar que els bancs i caixes han d’estar al servei de les 
persones i no pas les persones al servei del sistema financer, i que creiem en la 
justícia i que tots som iguals davant la llei. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Demanar al govern de l’estat que la gestió que faci dels diners que rebi 
per rescatar els bancs espanyols sigui en tot moment transparent i que, en 
conseqüència, estableixi mecanismes en el marc de les institucions democràtiques 
per retre comptes d’aquesta gestió. 
 
SEGON. Demanar al govern de l’estat que impulsi mesures amb la finalitat de 
depurar responsabilitats de directius de bancs i caixes que hagin rebut diner públic 
per sanejar els seus comptes, entenent que en el transcurs de la seva gestió han 
pres acords allunyats de l’interès general. 
 
TERCER. Manifestar la necessitat que les entitats financeres facilitin tota la 
informació a la ciutadania afectada per productes financers amb condicions 
irregulars. 
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QUART. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al de l’estat espanyol a 
promoure mesures per garantir que les entitats bancàries facilitin crèdit a les 
empreses i als emprenedors.  
 
CINQUÈ. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al de l’estat a reconèixer 
i impulsar mesures, com ara la dació en pagament, per tal de fer suport a les 
persones afectades pels abusos bancaris i del sistema financer. 
 
SISÈ. Manifestar el suport del consistori als nous models de banca, com ara 
cooperatives de banca, banca ètica, microcrèdits, i facilitar el suport que sigui 
requerit a l’ajuntament per tal d’estendre aquestes modalitats en el nostre municipi. 
 
SETÈ. Fer arribar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés de Diputats, al Ministerio de Economia  y Hacienda, i a les 
direccions i juntes d’accionistes de les Caixes i Bancs que es troben en la situació 
d’haver estat rescatats amb diner públic.” 

 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC,  inicia la intervenció 
parlant de la situació econòmica actual ha posat en evidència els desastres que 
s’estan produint i s’han produït durant anys, sobre tot el tema de Bankia, posant en 
dubte la justícia i l’economia. 
 
Creu que no hi ha la sensació que es vulguin buscar responsabilitats però es demana 
als ciutadans un sobreesforç enorme amb les retallades en drets bàsics i laborals i en 
canvi hi ha directius que tenen blindat els sous, les jubilacions i les indemnitzacions. 
 
Diu que a l’estat espanyol hi ha 100.000 desnonaments i els bancs i caixes no 
perdonen les hipoteques, però en canvi sí que s’injecta diners públics a aquestes 
institucions.    
 
No s’ha posat fi a les pràctiques abusives com desbloquejar el tema de les 
participacions preferents que tenen atrapades a més de 300.000 famílies dels països 
catalans. 
El número de crèdits a les empreses s’ha disminuït i l’única esperança seria crear una 
comissió d’investigació. 
 
El seu Grup proposa amb aquesta moció exigir al govern de l’estat transparència per la 
gestió que es realitzi per rescatar als bancs i que es depurin responsabilitats dels 
directius de bancs i caixes, que s’informi a la ciutadania afectada pels productes 
financers. 
Que es pugui facilitar crèdit a les empreses, emprenedors i autònoms per poder tirar 
endavant negocis viables però que per manca de finançament han de tancar i sobretot 
insistir amb el tema de la dació en pagament. 
 
Demanen el suport a la moció i també el suport de l’Ajuntament per facilitar els nous 
models de la banca, les cooperatives de banca, la banca ètica, els microcrèdits. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que votaran 
favorablement tot i que sigui una moció molt genèrica, ja que creu que troba a faltar  
alguna mesura més concreta que tingués a veure més amb la ciutat i amb l’Ajuntament 
en concret. 
 
Anuncia que de cara al Ple de juliol proposaran la creació d’una Comissió d’estudi per 
tractar el tema de Caixa de Manresa, ja que aquest Ajuntament ha de saber que va 
passar amb Caixa de Manresa i si es va fer alguna cosa malament, sobretot perquè 
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l’Ajuntament tenia presència en els òrgans de direcció i té una obligació envers la 
ciutadania de saber què va passar en tot el procés. 
  
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, diu que el seu 
Grup Municipal recolzarà la proposició presentada per ERC. 
  
Explica que ja s’ha debatut el tema de les participacions preferents, quedant el dubte 
de si realment havia estat un problema de les entitats o dels clients de les pròpies 
entitats. Diu que el Banc d’Espanya ja ha anunciat mesures sancionadores i està clar 
que la gestió de moltes entitats bancàries ha estat en alguns casos fraudulenta i això 
s’ha d’investigar i els tribunals han de depurar responsabilitats. 
 
Aclareix que el que s’ha d’investigar són les actituds perjudicials per la societat que 
han incorregut en conductes deplorables tant moralment com legalment. 
Creu que si el sistema financer ha de recuperar el crèdit, primerament s’han depurar 
les responsabilitats produïdes per moltes entitats financeres. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, respecte a Bankia i una 
altra caixa d’estalvis aclareix que aquestes faran un canvi de les preferents per un nou 
producte a 1%, a 5 anys.  
Explica que ahir va sortir la notícia que el Banc Bilbao havia recomprat 125 milions 
d’euros de preferents i la gent ha recuperat sense interès el capital. 
 
Diu que majoritàriament estarien d’acord en l’esperit que expressa la moció, però no 
ho estan amb la forma, ja que s’utilitzen expressions i terminologies que no els 
semblen les més adequades, per això s’abstindran en la votació.   
      
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, diu que no si li acut 
quines expressions s’haurien de modificar.  
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, diu que com que no es 
tracta de fer una esmena a la totalitat, troben més operatiu abstenir-se, ja que a la 
moció hi ha atesos amb terminologia que no comparteixen i a la part resolutiva només 
estan d’acord amb tres punts dels set que té la proposició. 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.10 del Grup Munici pal d’ERC a votació i el Ple 
l’aprova per 11 vots afirmatius (4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMCUP), i 13 
abstencions (11 GMCiU, 2 GMPxC), i, per tant, esdev é acord plenari. 
 
7.11 Proposició del Grup Municipal del PP referent al canvi i eliminació de les 

fotomultes. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 17 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que des de l'inici de les fotomultes, veïns i comerciants dels sector afectat per 
aquest servei han vist com cada vegada més es senten afectats i s'han queixat 
reiteradament dels inconvenients que els representa aquest sistema.  
 
Atès que suposa un greuge respecte a altres àrees de la ciutat on no es troben 
restringit els pas de vehicles. 
 
Atès que aquest sistema ha causat mes perjudicis que beneficis al barri Antic 
ocasionant més desert en les àrees comercials. 
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PROPOSEM: 
 
L'Ajuntament eliminarà el sistema de fotomultes repartits al si del barri Antic (c/ 
Sobrerroca,  Alfons XII i Plaça Gispert).” 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució presentada pel Grup Municipal de CiU, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’Associació de comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major i voltants ha 
presentat un document de diagnosi de la situació de la situació actual del comerç a la 
zona. 
 
Atès que aquest document ratifica una situació realment complicada pel que fa al 
desenvolupament de l’activitat comercial. 
 
Atès que en el document es planteja una bateria de 24 propostes per a la millora de 
l’estat del comerç, una part de les quals relacionades amb la mobilitat a la zona –ja 
sigui peatonal, rodada o de funcionalitat de càrrega i descàrrega  
 
Atès que no és aconsellable prendre una decisió parcial relacionada amb la mobilitat 
en aquest entorn, per tal d’evitar possibles conseqüències indirectes no desitjades. 
 
Atès que el Programa de govern Vida al Centre Històric serà una eina de treball que 
serà posada a la consideració de tots els agents implicats. 
 
El grup municipal de CiU proposa: 
 
Que el govern de la ciutat decideixi, durant aquest any 2012, les accions a dur a terme 
per a la millora de la mobilitat en el sector esmentat, en el marc d’un procés de 
concertació amb la participació de comerciants i veïns.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, diu que la 
proposta és clara i concisa demanant que s’elimini  el sistema de fotomultes repartits 
entre els carrers del barri Antic; C/ Sobrerroca, C/Alfons XII i Plaça Gispert. 
 
No vol entrar a parlar si la mobilitat està encertada o no per una manca de dinamisme 
comercial proporcionat per una manca de fluïdesa automobilística. 
Diu que no es tracta de discutir les virtuts de les quatre rodes enfront dels elements 
dissuasoris per no haver d’agafar el cotxe. 
Diu que del que es tracta és de dinamitzar el comerç i els barris que han patit durant 
quinze anys tot un procés que en un principi se suposava que seria de transformació 
per permetre continuar vivint al Barri antic.    
Creu que la realitat és una altra: gent que ha marxat del barri i comerços que han 
tancat. 
 
Considera que les esmenes de substitució són per introduir elements nous o perquè es 
complementi o s’afegeixin elements, però no per llançar-la a la paperera i redactar una 
de nova. 
 
Es donen per satisfets que a través de l’estudi presentat pel Barri Antic els hagi servit 
d’estímul per presentar la proposta com a govern per prendre un compromís públic per 
fer durant el 2012 accions per a la millora de la mobilitat d’aquest sector en el marc de 
concertació amb la participació de comerciants i veïns. 
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Mantenen la seva proposta i s’abstindran en la votació de l’esmena de substitució ja 
consideren que no té res a veure amb la proposta inicial. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que l’esmena de 
substitució que han presentat és perquè són conscients de la situació del comerç que 
té el Centre Històric i és una de les preocupacions de l’equip de govern i unes de les 
prioritats del govern, sent un dels programes vertebradors; el programa anomenat  
Vida al Centre Històric. 
 
Explica que dins el programa ja s’han començat a fer algunes accions: millora en la 
neteja, ampliació del mercat agrari, la Fira del Llibre, portant una nova delegació de la 
Generalitat a la casa dels antics jutjats i s’està treballant en la incentivació de 
l’ocupació dels comerços i plantes baixes. 
 
Aquest programa portarà una major atractivitat per donar vida al barri, perquè hi vingui 
la gent a comprar i perquè la gent es traslladi a viure-hi.   
Diu que aprovant aquests tipus de mocions com la que ha presentat el Grup municipal 
del PP, es podria entrar en conflicte amb el que es pretén amb l’atractivitat del Centre 
Històric i més gent al Centre i el fet de que hi hagi càmeres o no, acaba sent un tema 
menor.  
 
Per això entenen que l’esmena de substitució és perfectament coherent. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que la 
decadència del comerç al Barri Antic va començar a ser evident quan encara es podia 
aparcar a tot arreu i els cotxes passaven per tot el nucli i aleshores ja van començar a 
tancar botigues i a perdre tot l’atractiu com a nucli antic. 
 
Diu que la relació que es fa entre fotomultes o impediment en l’aparcament i la 
decadència del comerç és errònia i falsa. 
 
Creu que si el govern oferís una alternativa a les fotomultes i busqués el mateix 
objectiu, és a dir, evitar que els cotxes entrin a llocs on no es pot accedir, però com 
l’alternativa a les fotomultes ningú l’ha posat sobre la taula, les veuen com un mal 
menor, i per això votaran en contra de la proposta del PP.  
 
També votaran en contra de la proposta de CIU perquè no entenen que si ja hi ha un 
Pla de Mobilitat i ara s’ha d’endegar el PIRNA (Pla Estratègic del Centre Històric), creu 
que serà aquí on es podrà celebrar el debat i no crear un tercer òrgan per debatre el 
que ja es farà en el procés de constitució del PIRNA.  
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que fa un parell 
d’hores s’ha aprovat un Pla de Mobilitat gaire be per unanimitat. 
 
Els hi sorprèn una altra proposició per tornar a un assumpte que al final ens portarà a 
ser la única ciutat del món que es pugui aparcar i accedir al centre amb cotxe. 
 
Diu que a la majoria de ciutats del món i als centres històrics no es pot accedir amb 
cotxe, i per això demanaria que d’una vegada per totes, entre tots els polítics tenen la 
responsabilitat de buscar la solució perquè el Nucli antic torni a tenir una vida atractiva. 
 
Diu que s’ha de treballar tots plegats pel nucli antic, per això votaran en contra de la 
proposició del PP. 
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De la moció de CIU diu que s’abstindran perquè no veuen clara la relació amb la 
mobilitat, tot i que els hi sembla perfecte el nou projecte Vida al Centre Històric i tot el 
que sigui necessari per revitalitzar el nucli antic, però no hi veu la relació ja que la 
Mobilitat ja s’ha aprovat. 
No votaran en contra perquè el projecte pot ser positiu, però s’abstindran en la votació.  
 
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC,  diu que respecte a la 
proposta del PP votaran en contra, ja que el model de fotomultes el van defensar quan 
estaven governant, i pels mateixos arguments que ha exposat la CUP i Esquerra. 
 
Diu que és una aposta per les prioritats dels vianants, per defensar el model establert i 
perquè la relació si hi ha més vehicles no funciona el comerç, no està demostrat. 
 
Referent a l’esmena de substitució de CiU diu que han tingut la mateixa sensació que 
el PP ja que no han trobat cap relació amb la moció, i per això votaran negativament ja 
que interpreten que parlen d’una altra cosa. 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pel Grup 
Municipal de CIU a la Proposició 7.11 del GMPP i el  Ple l’aprova per 11 vots 
afirmatius (11 GMCiU), 6 abstencions (3 GMERC, 2 GM PP, 1 GMPxC), 6 vots 
negatius (4 GMPSC, 2 GMCUP ) i 1 abstenció legal de l regidor del Grup municipal 
de PxC, senyor Albert Pericas, per trobar-se absent  de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF, i per  tant, es declara acordat:  
 
Atès que l’Associació de comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major i voltants ha 
presentat un document de diagnosi de la situació de la situació actual del comerç a la 
zona. 
 
Atès que aquest document ratifica una situació realment complicada pel que fa al 
desenvolupament de l’activitat comercial. 
 
Atès que en el document es planteja una bateria de 24 propostes per a la millora de 
l’estat del comerç, una part de les quals relacionades amb la mobilitat a la zona –ja 
sigui peatonal, rodada o de funcionalitat de càrrega i descàrrega  
 
Atès que no és aconsellable prendre una decisió parcial relacionada amb la mobilitat 
en aquest entorn, per tal d’evitar possibles conseqüències indirectes no desitjades. 
 
Atès que el Programa de govern Vida al Centre Històric serà una eina de treball que 
serà posada a la consideració de tots els agents implicats. 
 
El grup municipal de CiU proposa: 
 
Que el govern de la ciutat decideixi, durant aquest any 2012, les accions a dur a terme 
per a la millora de la mobilitat en el sector esmentat, en el marc d’un procés de 
concertació amb la participació de comerciants i veïns.” 
 
Per tant, la proposició 7.11 decau. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde demana disculpes perquè hi ha quatre temes sobrevinguts, cosa poc 
habitual, però donades les circumstàncies del final del curs polític no ha estat possible 
fer-ho d’una altra manera. 
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De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de quatre assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
8.1 Dictamen sobre modificació, si escau, del conve ni de data 29 d’abril de 
 2011,  modificat per conveni de data 11 d’abril de  2012, subscrit entre 
 l’Ajuntament  de Manresa i l’empresa municipal FOR UM, S.A., pel qual 
 es pacta una  aportació extraordinària amb destina ció al finançament de 
 l’actuació “Escodines 2-3-5”. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 18 de juny de 2012, que es transcriu 
a  continuació:  
 
“ Antecedents de fet 
 

1. L’Ajuntament de Manresa té encomanada a la societat municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A (FORUM) la iniciativa pública municipal 
d’establir un servei públic de rehabilitació urbana. 

 
2. 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. 

 
3. En la darrera etapa de l’execució de les obres, l’actuació “Escodines 2-3-5” s’ha 

ressentit de la dificultat de materialitzar diferents finançaments vinculats als 
habitatges de venda i també de l’alentiment de l’atorgament de les 
qualificacions definitives dels habitatges de protecció promoguts per FORUM, 
SA, la qual cosa ha repercutit en la impossibilitat temporal de fer front als 
compromisos de pagament am la mercantil “Dragados y Construcciones SA” 

 
4. L’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament i 

acabament de l’actuació “Escodines”, com a actuació estratègica en les 
polítiques de rehabilitació i habitatge municipals, es va comprometre a donar 
suport financer necessari a l’empresa municipal FORUM SA, amb la finalitat 
que aquesta pugui fer front a les seves obligacions contretes amb la mercantil 
“Dragados y Construcciones SA, mitjantçant acord plenari de 18 d’abril de 
2011; conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa municipal 
FORUM, SA de data 29 d’abril de 2011, acord plenari de 29 de desembre de 
2011 i conveni de data 11 d’abril de 2012. 

 
5. Tota vegada que per part de FORUM, SA, s’ha obtingut part del finançament 

previst per l’actuació urbanística abans esmentada, procedeix actualitzar el 
compromís pres per l’Ajuntament de Manresa en sessions i convenis senyalats 
en l’apartat anterior. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 111 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local), que faculten els 
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Ajuntaments per concertar convenis amb persones de dret públic i privat, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als 
principis de bona administració. 

 
2. Article 273.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que els ens locals 
poden concertar contractes, els pactes o les condicions que considerin 
adequats. 

 
3. Articles 303 a 311 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals el ens locals poden 
establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d’altres 
administracions públiques i amb persones físiques i jurídiques privades, en 
aquest últim cas sempre quan l’objecte del conveni no es trobi comprès en 
l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat. 

 
 
Com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides per la 
normativa de règim local, proposo al Ple de la Corporació que, adopti el següent 
 
     ACORD 
 
Modificar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la societat municipal 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA), quedant fixat el 
compromís de fer una aportació extraordinària a FORUM, SA, d’un import total màxim 
de 999.978,98€ amb destinació al finançament de l’actuació Escodines 2-3-5. 
 
Facultar l’alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, pugui signar 
aquest conveni i els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’EMPRESA M UNICIPAL FORUM, SA 
PEL QUAL ES PACTA UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB DESTINACIÓ AL 
FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ “ESCODINES 2-3-5” 
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia 25 de juny de 2012 
 

REUNITS 
 

D’una part, l’Il.lustríssim senyor Valentí Junyent i Torras, major d’edat, veí de Manresa, 
domiciliat als efectes del present document a l’AJUNTAMENT DE MANRESA, Plaça Major, 1 i 
amb DNI 39324623M. 
 
I, d’una altra, el senyor -------, major d’edat, veí de Manresa, domiciliat als efectes del present 
document a la Plaça Immaculada, 3, i amb DNI -----------. 
 

INTERVENEN 
 

El senyor Valentí Junyent i Torras, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, 
amb domicili a la Plaça Major, 1, NIFP0811200E, en qualitat d’alcalde president. 
 
El senyor-----------, en nom i representació de la societat FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, S.A. (FORUM SA), amb domicili social a Manresa, Plaça Immaculada 
3, NIF A60490067, en qualitat de gerent. 
 
I amb la intervenció del senyor José Luis González i Leal, secretari general de la Corporació, 
en qualitat de fedatari de l’acte. 
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Ambdues parts es reconeixen capacitat i representació suficients per a l’atorgament del present 
acte, per la qual cosa 
 
     MANIFESTEN 
 
Primer.-  L’Ajuntament de Manresa i l’entitat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA SA, van signar un conveni en data 29 d’abril de 2011, a l’empara de 
l’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2011, en el que 
s’acorda fer una aportació extraordinària a FORUM, SA d’un import màxim de 3.235.828,94€, 
amb destinació al finançament de l’actuació Escodines 2-3-5. 
 
En data 11 d’abril de 2012 es va signar un conveni, aprovat per acord plenari de data 29 de 
desembre de 2011, que nova i modifica el conveni esmentat anteriorment, quedant fixat el 
compromís de fer una aportació extraordinària a FORUM, SA, d’un import màxim de 
1.786.622,77€, amb destinació al finançament de l’actuació Escodines 2-3-5. 
 
Segon.-  FORUM, SA, ha obtingut part del finançament previst per l’actuació abans esmentada, 
de forma que procedeix actualitzar el compromís pres per l’Ajuntament de Manresa. 
 
D’acord amb els antecedents consignats, ambdues parts atorguen els següents: 

 
PACTES 

 
Primer.-  L’Ajuntament de Manresa es compromet a fer una aportació a la societat municipal 
FORUM SA d’un import total màxim de 999.978,98€ dins la vigència del pressupost municipal 
corresponent a l’exercici de 2013 i abans del 10 de febrer del 2013, en el cas que els 
finançaments i les subvencions pendents `previstos en la taula annexa no s’arribessin a 
materialitzar. En compliment d’aquest compromís, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a 
consignar al pressupost corresponent a l’exercici 2013 l’aplicació pressupostària adequada i 
suficient per fer front a les obligacions derivades d’aquest pacte. 
 
Segon.-  L’empresa municipal FORUM SA accepta l’aportació i es compromet a destinar-la al 
pagament de les obligacions que manté en l’actualitat i que es puguin produir  en un futur amb 
la mercantil “Dragados,SA”, derivades de l’execució residencial “Escodines 2-3-5” a Manresa. 
 
Tercer.- L’aportació municipal es farà efectiva en el termini expressat el pacte primer d’aquest 
conveni sempre que sigui necessari d’acord amb la tresoreria de l’empresa municipal FORUM 
SA, de tal manera que aquesta destinarà al pagament de les seves obligacions amb la 
mercantil “Dragados, SA” en primer lloc l’import de les subvencions que hagi ingressat amb 
destí a l’actuació “Escodines 2-3-5”. 
 
Quart.- FORUM, SA es compromet a reintegrar les aportacions que, en compliment d’aquest 
conveni, hagi efectuat a L’Ajuntament de Manresa, en el moment que percebi els imports de les 
subvencions que, amb destí al finançament de l’actuació “Escodines 2-3-5”, tingui concedides 
en aquest moment o li siguin concedides en el futur. 
 
Cinquè.- En el supòsit que, per qualsevol causa, no s’arribin a percebre les subvencions a què 
es fa referència al pacte precedent, FORUM, SA s’obliga a reintegrar les aportacions 
efectivament realitzades per l’Ajuntament de Manresa en compliment d’aquest conveni dels 
fons de què disposi procedents de qualsevol altra font i, en especial, dels rendiments 
provinents de la pròpia actuació, i de les aportacions futures que l’Ajuntament de Manresa 
pertoqui efectuar a favor de FORUM SL, les quals podrà retenir i aplicar al reintegrament 
derivat d’aquest conveni, sempre en la part que no estiguin afectes a la garantia del compliment 
d’obligacions financeres ja contretes amb entitats de crèdit vives durant la vigència d’aquest 
conveni. 
 
Sisè.- El compliment del pactat en aquest conveni ha de respectar la legalitat vigent, 
especialment la normativa sobre el control de l’endeutament dels ens locals. 
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Setè.- Aquest conveni nova i modifica el conveni entre FORUM, SA i l’Ajuntament de Manresa 
signat el dia 29 d’abril de 2011 i el signat el dia 11 d’abril de 2012 tot deixant sense efecte les 
clàusules que contradiguin les pactades en aquests convenis. 
 
Vuitè.- Aquest conveni té caràcter administratiu, per la qual cosa ambdues parts renuncien al 
seu fur propi i es sotmeten expressament als jutjats i tribunals contenciosos administratius 
competents al municipi de Manresa.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que es normal que 
sigui un assumpte sobrevingut dintre de l’ordre del dia ja que els acords que es van 
assolir es van aprovar dijous de la setmana passada i les comissions ja estaven 
tancades. 
 
Diu que s’ha arribat a un principi d’acord pendent de ratificació demà a la Comissió de 
riscos de Dragados, i amb aquest acord hi ha compromís de posada en funcionament i 
finalització de l’obra. 
Les previsions segons el conveni que es signarà amb Dragados és l’entrega de pisos i 
pàrquings a finals del mes d’octubre i la resta de la urbanització a finals de desembre. 
La garantia de pagament de l’operació es l’aprovació per cobrir les necessitats de 
FORUM. 
 
FORUM es compromet a reintegrar les aportacions en el moment que percebi els 
imports de les subvencions. 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a fer una aportació extraordinària a la societat 
municipal FORUM SA d’un import total màxim de 999.978,98€ dins la vigència del 
pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2013. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 8.1 a votació i el Ple  l’aprova per 22 vots afirmatius 
(11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC) i 2 a bstencions (2 GMCUP), 
i,  per tant, esdevé acord plenari amb el contingut  que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde diu que els dictàmens sobrevinguts 8.2 i 8.3, s’exposaran i defensaran 
conjuntament per tractar-se de la mateixa temàtica i la votació és farà per 
separat.  
 
8.2 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de la ces sió d’ús a favor de la 
 Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradic ional, Mediterrània, 
 d’una  part de l’immoble anomenat Torre LLuvià, si tuat al carrer 
 Arquitecte Oms, núm. 5 de Manresa.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 18 de juny de 
2012, que es transcriu a  continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa és propietari de l’immoble anomenat Torre Lluvià, ubicat al 
carrer arquitecte Oms, núm.5 de Manresa, segons consta a la fitxa 331.1 de l’Inventari 
Municipal de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament. L’edifici té la qualificació 
jurídica de bé patrimonial i consta inscrit al Registre de la Propietat de Manresa al tom 
1146, finca 13.246, llibre 319, full 122 d’acord amb la següent descripció: 

 
 
Superfície del terreny:  568 m2. 
Superfície construïda:  607 m2. 
Percentatge d’ocupació:     35,36. 
Superfície actual de les plantes,  després de les obres de rehabilitació: 
Soterrani:     226,00  m2.   
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Planta baixa:    198,00  m2 
Planta primera:    198,00  m2. 
Planta sotacoberta:       33,75  m2. 
Torreó:              9,50  m2. 
 
Total superfície  
construïda:    665,25 m2. 

 
L’immoble esmentat està inclòs en el Catàleg i Pla especial del Patrimoni històric i 
ambiental de Manresa, essent prevista la seva utilització com a equipament públic 
cultural. 
 
La Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània (c/ Àngel 
Guimerà, núm. 5, 5è pis de Manresa, CIF G-64329378) és una entitat sense ànim de 
lucre, d’àmbit cultural, que té per objectiu organitzar anualment la Fira Mediterrània a  
Manresa.   
 
L’esmentada Fundació té interès en ocupar una part de l’immoble de titularitat 
municipal situat al carrer Arquitecte Oms, núm. 5 (Torre Lluvià) amb la finalitat 
d’utilitzar-lo com a seu social de l’entitat. D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa, dins 
les seves polítiques de foment de la cultura, té interès en col·laborar amb la Fundació 
cedint l’ús de l’espai esmentat. 
 
Per part dels serveis jurídics municipals, s’ha elaborat una proposta de conveni a 
subscriure amb la Fundació Mediterrània, que s’annexa amb aquest dictamen, per un 
període de 4 anys comptats a partir de la data de la seva signatura, sempre i quan la 
Fundació mantingui la seva seu social a Manresa. 
 
El tècnic d’administració general de l’oficina de suport central de les àrees d’Economia, 
Governació i Serveis del Territori ha emès un informe en data 15 de juny de 2012, en 
el qual conclou que la nova cessió d’ús del l’immoble anomenat Torra Lluvià a favor 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. La cessió d’ús dels béns patrimonials ve regulada en els 
articles 72 a 74 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per 
Decret 336/1998, de 17 d’octubre, en concordança amb els articles 211 i 212 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Aquest articles preveuen que les entitats locals puguin cedir l’ús de béns immobles 
patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social, sempre que complementin o contribueixin al 
compliment d’interessos de caràcter local. 
 
2. Conveni de cessió. El conveni de cessió d’ús de la Torre Lluvià a favor de la 
Fundació Mediterrània s’adequa a la legislació vigent. Pel que fa al seu termini de 
vigència, de 4 anys, es fa constar expressament la condició resolutòria que obliga a 
l’entitat a mantenir l’ús per al qual es porta a terme la cessió. 
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per acordar la cessió d’ús de l’immoble de 
referència és el Ple de la Corporació, perquè així ho disposa l’article 73 del RPEL. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
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ACORD 
 
Primer.-  APROVAR la cessió d’ús d’una part de l’immoble anomenat Torre Lluvià, 
ubicat al carrer arquitecte Oms, núm. 5 de Manresa, a favor de la FUNDACIÓ 
PRIVADA FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA (c/ 
Àngel Guimerà, núm. 5, 5è pis de Manresa, CIF G-64329378), per un període de 4 
anys comptats a partir de la data de la seva signatura, a l’empara dels articles 72 a 74 
del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1998, de 
17 d’octubre, en concordança amb els articles 211 i 212 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, per tal d’allotjar-hi les oficines de la seu social de l’entitat. 
 
Segon.- APROVAR la minuta del conveni de cessió annexa a aquest dictamen, i 
FACULTAR l’Alcalde President per a la signatura del conveni, així com de qualsevol 
altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.” 
 
CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE DE PROPIETAT MU NICIPAL ANOMENAT 
“TORRE LLUVIÀ” A LA FUNDACIÓ PRIVADA FIRA D’ESPECTA CLES D’ARREL 
TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA  
 
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia................. de 2012. 
 
 
R E U N I T S 
 

D’una banda l’Il·lm. Sr: VALENTÍ JUNYENT TORRAS, amb DNI núm. 39.324.623-M,  Alcalde 
President de l’Ajuntament de Manresa,  
 
I de l’altra, el Sr. --------- amb DNI. núm. ------------, Gerent de la Fundació Privada Fira 
d’espectacles d’arrel tradicional, Mediterrània.  
 

I N T E R V E N E N 
 
El Sr. VALENTÍ JUNYENT TORRAS, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions 
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de 
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça Major, 1, i CIF P-0811200, assistit pel 
Secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal. 
 
El Sr.------------, en la seva qualitat de gerent de la  Fundació Privada Fira d’espectacles d’arrel 
tradicional, Mediterrània, amb domicili al Carrer Àngel Guimerà, núm. 5, 5è pis de Manresa i el 
CIF G-64329378, facultat expressament per aquest acte per acord del Patronat de la Fundació 
de data 30 de març de 2009.   

 
 M A N I F E S T E N 
 

I.  Que l’Ajuntament de Manresa és propietari de l’immoble anomenat Torre Lluvià, ubicat al 
carrer arquitecte Oms, núm. 5 de Manresa, segons consta a la fitxa 12.1 de l’Inventari 
Municipal de Béns. L’edifici té la qualificació jurídica de bé patrimonial i consta inscrit al 
Registre de la Propietat de Manresa al tom 1146, finca 13246, llibre 319, full 122 d’acord 
amb la següent descripció: 

 
Superfície del terreny:  568 m2. 
Superfície construïda:  607 m2. 
Percentatge d’ocupació:     35,36. 
 
Superfície actual de les plantes,  després de les obres de rehabilitació: 
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Soterrani:    226,00  m2.   
Planta baixa:    198,00  m2 
Planta primera:   198,00  m2. 
Planta sotacoberta:       33,75  m2. 
Torreó:             9,50  m2. 
 
Total superfície  
construïda:    665,25 m2. 

 
L’immoble esmentat està inclòs en el Catàleg i Pla especial del Patrimoni històric i 
ambiental de Manresa, essent prevista la seva utilització com a equipament públic 
cultural. 

 
Actualment, una part de l’ús de l’immoble està cedit al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, com a seu de la delegació del Bages-Berguedà. 

 
II. Que la Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània  és una 

entitat sense ànim de lucre, d’àmbit cultural, que té per objectiu organitzar anualment la 
Fira Mediterrània a  Manresa. 

 
III. Que la Fundació té interès en ocupar una part de l’immoble de titularitat municipal situat 

al carrer Arquitecte Oms, núm. 5 (Torre Lluvià) amb la finalitat d’ubicar-hi les oficines de 
la seu social de l’entitat. 

 
IV. Que l’Ajuntament de Manresa, dins les seves polítiques de foment de la cultura, té 

interès en col·laborar amb la Fundació cedint l’ús de l’espai esmentat, amb la finalitat 
que aquesta entitat hi allotgi les seves oficines. 

 
V. Ambdues parts, tenen i es reconeixen plena capacitat legal per a obligar-se i acorden 

les següents estipulacions que expressament i lliurement estableixen mitjançant les 
següents 

 
CLÀUSULES 

 
Primera . L’Ajuntament de Manresa cedeix gratuïtament a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA 
FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA (a partir d’ara LA 
FUNDACIÓ), l’ús de part de l’edifici anomenat Torre LLuvià, de propietat municipal, descrit en 
la part expositiva d’aquest document, segons el detall següent: 
 

a) Planta subterrània: 226,00 m2 construïts. (170 m2 d’espai compartit -sala 
d’exposicions i sala d’actes- i  56 m2 d’espais comuns) 

 
La seva utilització serà compartida per l’Ajuntament de Manresa, el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya  i per la  Fundació, d’acord amb les necessitats i 
disponibilitats de totes les  parts, de comú acord. 
 
En cas de donar-se necessitats concurrents, es podrà regular la utilització en base a 
criteris consensuats per la Comissió de seguiment a la qual es refereix la clàusula 
vuitena d’aquest conveni. 

 
b)  Planta baixa: 198 m2 construïts.  

 
Passarà a ser destinada a allotjar les instal·lacions de la Fundació (144,75 m2) i 
53,25 m2 d’espais comuns. 

 
c)  Planta primera: 198 m2 construïts. 
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Destinades a la ubicació del Col·legi d’Arquitectes (125.6 m2), llevat de la sala de 
reunions (37.50 m2),  que seria a compartir entre l’Ajuntament de Manresa, el Col·legi 
d’Arquitectes i la Fundació,  i 34.9 m2 d’espais comuns. 

 
d)  Planta sotacoberta: 33,75 m2 destinats al Col·legi d’Arquitectes de forma exclusiva. 
 
e)  Torreó: 9,50 m2 destinats al Col·legi d’Arquitectes de forma exclusiva. 

 
S’adjunta plànol acotat com annex núm. 1 en què es diferencien els espais de les diferents 
plantes: els compartits, els exclusius de la Fundació i els del COAC.  
 
Segona . El termini pel qual s’efectua la cessió serà de quatre anys, comptats a partir de la data 
de signatura del present conveni, sempre que la Fundació tingui la seva seu social a la ciutat 
de Manresa.  
 
El canvi de la seu social de la Fundació fora del municipi de Manresa implicarà l’automàtica 
reversió de l’ús de l’immoble a l’Ajuntament de Manresa.  
 
Per acord d’ambdues parts podrà atorgar-se una nova cessió d’ús, a l’acabar el termini del 
present conveni. 
 
Tercera.  La titularitat del bé immoble del qual es cedeix l’ús correspon en exclusiva a 
l’Ajuntament de Manresa, que es reserva el dret de reversió automàtica en no complir-se la 
condició continguda a  la clàusula segona o pel cas que el cessionari s’apartés de l’ús o destí 
previst en el present conveni. 
 
Quarta.   Als rètols d’accés, als vidres del pati i a la sala d’actes, en tant que espais compartits, 
la Fundació podrà fer ús de la seva imatge corporativa, tot respectant la de l’Ajuntament i el 
COAC.   
 
Cinquena . El percentatge de participació de la Fundació en les despeses de subministraments 
d’aigua, electricitat i neteja de l’immoble serà del 21,76% del total anual.  
 
L’Ajuntament de Manresa repercutirà trimestralment a la Fundació la part corresponent 
d’aquestes despeses. 
 
Les despeses derivades per l’ús per una de les parts dels espais compartits seran a càrrec 
d’aquesta (contractació de serveis, seguretat, etc...). 
 
Respecte a les despeses de l’assegurança, la Fundació es farà càrrec únicament del contingut 
dels espais ocupats. 
 
Sisena.  Les despeses derivades de la instal·lació de la Fundació, adaptació del local, obres i 
instal·lacions i qualsevol altra, aniran a càrrec d’aquesta entitat. El trasllat dels béns mobles 
ubicats en les dependències amb anterioritat a la instal·lació de la Fundació serà assumit per 
qui en sigui el titular. 
  
Setena.  En virtut de la seva condició de titular de l’immoble, l’Ajuntament es farà càrrec dels 
tributs que per qualsevol concepte gravin la propietat de la finca. 
 
Vuitena . Als efectes de fer el seguiment dels acords presos en aquest conveni i de la seva 
concreció, es constituirà una comissió integrada pel regidor de cultura de l’Ajuntament de 
Manresa, per un representant d’aquest mateix Ajuntament i per un altre de la Fundació. 
 
Novena . El present Conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts amb un preavís de 
sis mesos en cas de produir-se supòsits legals o materials d’incompliment o per voluntat de les 
parts. En qualsevol cas l’ús de l’immoble revertirà a l’Ajuntament amb totes les millores que 
s’haguessin produït a l’edifici. 
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Desena . Les desavinences que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni seran resoltes de 
comú acord entre les parts, i en darrer terme davant la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
  
8.3 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de la cessió d’ús a favor del Col·legi 
 d’Arquitectes de Catalunya d’una part de l’immoble  anomenat Torre LLuvià, 
 situat al carrer Arquitecte Oms, núm. 5 de Manresa .  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 18 de juny de 
2012, que es transcriu a  continuació:  
 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa és propietari de l’immoble anomenat Torre Lluvià, ubicat al 
carrer arquitecte Oms, núm.5 de Manresa, segons consta a la fitxa 331.1 de l’Inventari 
Municipal de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament. L’edifici té la qualificació 
jurídica de bé patrimonial i consta inscrit al Registre de la Propietat de Manresa al tom 
1146, finca 13.246, llibre 319, full 122 d’acord amb la següent descripció: 
 

Superfície del terreny:  568 m2. 
Superfície construïda:  607 m2. 
Percentatge d’ocupació:     35,36. 
 
Superfície actual de les plantes,  després de les obres de rehabilitació: 
 
Soterrani:    226,00  m2.   
Planta baixa:    198,00  m2 
Planta primera:   198,00  m2. 
Planta sotacoberta:       33,75  m2. 
Torreó:              9,50  m2. 
 
Total superfície  
construïda:    665,25 m2. 

 
L’immoble esmentat està inclòs en el Catàleg i Pla especial del Patrimoni històric i 
ambiental de Manresa, essent prevista la seva utilització com a equipament públic 
cultural. 

 
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 17 d’abril de 1989, es va 
aprovar la cessió d’ús de la Torra Lluvià al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Delegació de Manresa, per un termini de 25 anys, amb la finalitat d’allotjar-hi la seu 
col·legial i realitzar-hi activitats relacionades amb les competències del col·legi. 
 
En data de 28 de juliol de 2010 es va signar una addenda a l’expressat conveni amb la 
finalitat de fer front a la problemàtica sorgida arrel dels incidents provocats pels aiguats 
de l’estiu de l’any 2008, regulant els aspectes inherents a les necessàries obres de 
conservació i manteniment del bé objecte de cessió així com el seu finançament. 
 
Malgrat que la vigència del conveni inicial no expira fins al 16 d’abril del 2014, tant 
l’Ajuntament de Manresa com el Col·legi d’Arquitectes consideren necessari anticipar-
se a redactar un nou conveni que adeqüi les seves clàusules a la realitat actual, en 
base al temps transcorregut, pel que fa bàsicament a les particularitats i condicions de 
l’ús, així com al finançament de les despeses de subministrament i manteniment de 
l’edifici. 
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Per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament, s’ha elaborat una proposta de conveni a 
subscriure amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que s’annexa amb aquest 
dictamen, per un nou període de 12 anys comptats a partir de la data de la seva 
signatura. 
 
El tècnic d’administració general de l’oficina de suport central de les àrees d’Economia, 
Governació i Serveis del Territori ha emès un informe en data 15 de juny de 2012, en 
el qual conclou que la nova cessió d’ús del l’immoble anomenat Torra Lluvià a favor 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. La cessió d’ús dels béns patrimonials ve regulada en els 
articles 72 a 74 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per 
Decret 336/1998, de 17 d’octubre, en concordança amb els articles 211 i 212 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Aquest articles preveuen que les entitats locals puguin cedir l’ús de béns immobles 
patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social, sempre que complementin o contribueixin al 
compliment d’interessos de caràcter local. 
 
2. Conveni de cessió. El conveni de cessió d’ús de la Torre Lluvià a favor del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya s’adequa a la legislació vigent i, a tots els efectes, implica 
la renúncia de les parts a mantenir el conveni actualment vigent que tenia com a data 
de caducitat l’abril del 2014. 
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per acordar la cessió d’ús de l’immoble de 
referència és el Ple de la Corporació, perquè així ho disposa l’article 73 del RPEL. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
 
Primer.-  APROVAR la cessió d’ús de l’immoble anomenat Torre Lluvià, ubicat al carrer 
arquitecte Oms, núm. 5 de Manresa, a favor del COL·LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA (CIF Q-875010-A), per un període de 12 anys comptats a partir de la 
data de la seva signatura, a l’empara dels articles 72 a 74 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre, en concordança 
amb els articles 211 i 212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per tal 
d’allotjar-hi la seu col·legial i realitzar-hi activitats relacionades amb les competències 
del col·legi 
 
Segon.- APROVAR la minuta del conveni de cessió annexa a aquest dictamen, i 
FACULTAR l’Alcalde President per a la signatura del conveni, així com de qualsevol 
altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.” 
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“CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE DE PROPIETAT M UNICIPAL 
ANOMENAT “TORRE LLUVIÀ” AL COL·LEGI D’ARQUITECTES D E CATALUNYA 
(DELEGACIÓ BAGES-BERGUEDÀ) 
 
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia................. de 2012. 
 
R E U N I T S 
 

D’una banda l’Il·lm. Sr. VALENTÍ JUNYENT TORRAS, amb DNI núm. 39.324.623 M,  
Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa,  
 
I de l’altra, el Sr.-----------------, amb DNI. núm. ------------, President de la Demarcació 
de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Sr. -----------------, Delegat del 
Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 

 
I N T E R V E N E N 

 
El Sr. VALENTÍ JUNYENT TORRAS, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les 
funcions que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de 
l’Ajuntament de Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça Major, 1, i CIF P-
0811200-E, assistit pel Secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal. 
 
El Sr. ---------------, en la seva qualitat de delegat del Bages-Berguedà del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb domicili al Carrer Arquitecte Oms núm.5 -Torre Lluvià- 
de Manresa i el CIF Q-875010-A, facultat expressament per aquest acte per acord de 
la Junta Directiva de data 24 de maig de 2012. 
  

El Sr.--------------------, en la seva qualitat de president de la demarcació de Barcelona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb domicili a la Plaça Nova, núm. 5 de 
Barcelona. 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I.  Que l’Ajuntament de Manresa és propietari de l’immoble anomenat Torre Lluvià, 
ubicat al carrer arquitecte Oms,  núm.5 de Manresa, segons consta a la fitxa 12.1 
de l’Inventari Municipal de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament. L’edifici té 
la qualificació jurídica de bé patrimonial i consta inscrit al Registre de la Propietat 
de Manresa al tom 1146, finca 13246, llibre 319, full 122 d’acord amb la següent 
descripció: 

 
Superfície del terreny:  568 m2. 
Superfície construïda:  607 m2. 
Percentatge d’ocupació:     35,36. 
 
Superfície actual de les plantes,  després de les obres de rehabilitació: 
 
Soterrani:    226,00  m2.   
Planta baixa:    198,00  m2 
Planta primera:    198,00  m2. 
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Planta sotacoberta:       33,75  m2. 
Torreó:              9,50  m2. 
 
Total superfície  
construïda:    665,25 m2. 
 
L’immoble esmentat està inclòs en el Catàleg i Pla especial del Patrimoni històric 
i ambiental de Manresa, essent prevista la seva utilització com a equipament 
públic cultural. 
 

II.  Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 17 d’abril de 1989, 
es va aprovar la cessió d’ús de la Torre Lluvià al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Delegació de Manresa, per un termini de 25 anys, amb la finalitat 
d’allotjar-hi la seu col·legial i realitzar-hi activitats relacionades amb les 
competències del col·legi. 

 
III.  En data de 28 de juliol de 2010 es va signar una addenda a l’expressat conveni 

amb la finalitat de fer front a la problemàtica sorgida arrel dels incidents 
provocats pels aiguats de l’estiu de l’any 2008, regulant els aspectes inherents a 
les necessàries obres de conservació i manteniment del bé objecte de cessió així 
com el seu finançament. 

 
IV.  Malgrat que la vigència del conveni inicial no expira fins al 16 d’abril del 2014, 

ambdues parts creuen necessari anticipar-se a redactar un nou conveni que 
adeqüi les seves clàusules a la realitat actual en base al temps transcorregut pel 
que fa bàsicament a les particularitats i condicions de l’ús, així com al 
finançament de les despeses de subministrament i manteniment de l’edifici. 

 
Pel que fa a l’addenda al conveni, s’entén novada de forma extintiva mitjançant la 
signatura del present conveni, excepte pel que respecta a la liquidació 
econòmica d’aquest per part de l’Ajuntament (resten pendents de liquidació 8.197 
€). 

   
V.  Ambdues parts tenen i es reconeixen plena capacitat legal per a obligar-se i 

acorden les següents estipulacions que expressament i lliurement estableixen 
mitjançant les següents 

 
 
 

 
CLÀUSULES 

 
Primera . L’Ajuntament de Manresa cedeix gratuïtament a favor del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (Delegació de Manresa) l’ús de part de l’edifici anomenat 
Torre LLuvià, de propietat municipal, descrit en la part expositiva d’aquest document, 
en la forma que tot seguit es dirà: 
 

b) Planta subterrània: 226,00 m2 construïts. (170 m2 d’espai compartit -sala 
d’exposicions i sala d’actes- i  56 m2 d’espais comuns) 

 
La seva utilització serà compartida pel Col·legi i per l’Ajuntament d’acord 
amb les necessitats i disponibilitats d’ambdues parts, de comú acord. 
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En cas de donar-se necessitats concurrents, es podrà regular la utilització 
en base a criteris consensuats per la Comissió de seguiment a la qual es 
refereix la clàusula vuitena d’aquest conveni. 

 
b)  Planta baixa: 198 m2 construïts.  
 
 Passarà a ser destinada a allotjar les instal·lacions d’ús municipal (144,75 

m2) i 53,25 m2 d’espais comuns. 
 
c)  Planta primera: 198 m2 construïts. 
 
 Destinades a la ubicació del Col·legi d’Arquitectes (125.6 m2), llevat de la 

sala de reunions (37.50 m2), que seria a compartir amb l’Ajuntament 
d’acord amb els criteris anteriorment referits,  i 34.9 m2 d’espais comuns. 

 
d) Planta sotacoberta: 33,75 m2 destinats al Col.legi d’Arquitectes de forma 

exclusiva. 
 
e) Torreó: 9,50 m2 destinats al Col.legi d’Arquitectes de forma exclusiva. 

 
S’adjunta plànol acotat com annex núm. 1,  en què es diferencien els espais de les 
diferents plantes: els compartits, els exclusius de l’Ajuntament i els del COAC.  
 
Segona . El termini pel qual s’efectua la cessió serà de dotze anys, comptats a partir 
de la data de signatura del present conveni. 
 
Per acord d’ambdues parts podrà atorgar-se una nova cessió d’ús, a l’acabar el termini 
del present conveni. 
 
Tercera . La titularitat del bé immoble del qual es cedeix l’ús correspon en exclusiva a 
l’Ajuntament de Manresa, que es reserva el dret de reversió automàtica pel transcurs 
del termini establert o pel cas que el cessionari s’apartés de l’ús o destí previst en el 
present conveni. 
 
En qualsevol dels supòsits de reversió seran objecte de cessió a favor de l’ajuntament 
totes aquelles obres de rehabilitació o conservació que s’hagin executat per part del 
Col·legi d’arquitectes, el qual s’obliga a lliurar l’immoble en 
condicions normals de conservació. 
 
Quarta . El Col·legi d’Arquitectes, podrà mantenir la imatge corporativa actual aplicada 
a l’immoble, tant als rètols d’accés, com als vidres del pati i a la sala d’actes), sens 
perjudici que l’Ajuntament  o l’entitat a la qual es destini el seu espai faci ús de la seva 
pròpia imatge corporativa en aquests mateixos espais.  
 
Cinquena . Pel que fa a les despeses de subministraments d’aigua, gas i electricitat, 
ambdues parts es comprometen a assumir-ne el cost de forma proporcional al 
percentatge d’ocupació dels espais que cadascuna de les  parts 
utilitzen, sigui privativament o de forma comuna o compartida,  d’acord amb les 
prescripcions del present conveni i que es concreten en els següents: 
 
Col·legi d’Arquitectes:  
 

Percentatge d’espais comuns i compartits:   26,43 % 
Percentatge d’espai privatiu:    25,38 % 
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Total       51,81 % 
 
Ajuntament de Manresa:  
 

Percentatge d’espais comuns i compartits:   26,43 % 
Percentatge d’espai privatiu:    21,76 % 
 
Total       48,19 % 

 
Les despeses derivades de l’ús exclusiu per una de les parts dels espais compartits 
seran a càrrec d’aquesta (arrendaments, seguretat, etc...). Els serveis de telefonia i 
dades seran contractats i suportats per cada part. 
 
L’atribució de les despeses de manteniment es regirà pel que es preveu a la clàusula 
vuitena d’aquest Conveni. 
 
Pel que fa a les despeses de manteniment de l’edifici, aquestes aniran compatides al 
50% entre les dues parts. Ambdues parts  consensuaran les intervencions a realitzar i 
aprovaran les despeses econòmiques que comportin.  
 
Les despeses de neteja es repartiran de forma proporcional a les superfícies ocupades 
per a cadascuna de les parts. Respecte a les despeses de l’assegurança, s’assumiran 
a parts iguals per ambdues entitats en el referent al  continent i respecte al contingut 
l’assegurarà cada entitat per separat. 
 
Per tal de fer front al pagament de les despeses establertes en aquesta clàusula, el 
Col·legi d’Arquitectes facturarà trimestralment a l’Ajuntament la part corresponent al 
seu percentatge de participació.  
 
Sisena . Les despeses derivades de la instal·lació i permanència de les entitats que 
determini l’Ajuntament -adaptació del local, obres i instal·lacions i qualsevol altra ús, 
desgast, consums, etc. - aniran a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. 
  
Setena . En virtut de la seva condició de titular de l’immoble, l’Ajuntament es farà 
càrrec dels tributs que per qualsevol concepte gravin la propietat de la finca. 
 
Vuitena . Als efectes de fer el seguiment dels acords presos en aquest conveni i de la 
seva concreció, es constituirà una comissió integrada pel regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Manresa i per un altre representant del mateix Ajuntament i un 
representant del Col·legi d’Arquitectes. 
 
En intervencions de manteniment, reforma, o millora a realitzar en l’immoble  caldrà el 
consens previ d’ambdues parts per concretar la solució tècnica adient en cada cas.   
 
Novena . El present Conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts amb un 
preavís de sis mesos en cas de produir-se supòsits legals o materials d’incompliment o 
per voluntat de les parts. En qualsevol cas,  l’ús de l’immoble revertirà a l’Ajuntament 
amb totes les millores que s’haguessin produït a l’edifici. 
 
Desena . Les desavinences que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni seran 
resoltes de comú acord entre les parts, i en darrer terme davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
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El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU , demana disculpes pels dos 
dictàmens sobrevinguts donat que estaven pendents d’una ratificació per part del 
Col·legi d’Arquitectes que havien de passar per la Junta Provincial.  
 
Diu que la Torre Lluvià és propietat municipal i en el seu moment la Delegació del 
Bages Berguedà del Col·legi Oficial d’Arquitectes va fer la restauració íntegra de 
l’edifici a canvi d’un conveni per 25 anys, dels quals ara ja en porten 23.  
Explica que la passada tardor el Col·legi d’Arquitectes va manifestar la seva voluntat 
de prescindir d’una part dels metres que ocupava i van demanar tornar a la ciutat una 
part important d’aquets metres. 
Aquests fets van coincidir per una banda amb el fet que la regidoria de Cultura 
comuniqués la falta d’espais expositius, cobrint aquesta demanda per la planta 
soterrània de la Torre Lluvià. 
La segona fa referència a que la Fundació Fira Mediterrània va demanar en aquell 
moment una major implicació en el sentit d’ocupar un espai a la Torre Lluvià i així 
s’estalviaven una despesa important pel lloguer. 
 
Aquestes converses han acabat amb la redacció dels dos convenis, el primer fa 
referència a l’aprovació de la cessió d’ús a favor del Col·legi d’Arquitectes, d’una part 
de l’immoble de la Torre Lluvià, per dotze anys més. 
El segon conveni fa referència a la cessió d’us a favor de la Fundació Privada Fira 
Mediterrània, de la planta baixa i per quatre anys.     
 
8.4 Dictamen sobre aprovar, si escau, de l’expedient de  modificació de 
 crèdits número 12/2012, dins el Pressupost municip al vigent .  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 20 de juny de 2012, 
que es transcriu a  continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2013. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2012 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 12/2012 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 100 - 

 
 
 

 
 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 101 - 

 
 

 
 
El senyor Josep Maria Sala,  del Grup Municipal de CIU, diu que el dictamen fa 
referència a un canvi de partides on hi ha tres blocs: el primer fa referència a les 
despeses extraordinàries pel sepeli del policia municipal Edouard Guillem, la segona fa 
referència a un reajustament entre diferents partides de neteja per arribar a finals d’any 
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i el tercer és per donar una consignació complementària a una sèrie de partides 
d’alcaldia i per regidories.  
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm. 19, 20, 21, 22 

i 23, que corresponen a les sessions dels dies 14, 21 i 28  de maig  i 4 i 11 
de juny de 2012, respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 19, 20, 21, 22 i 23, que 
corresponen a les sessions dels dies 14, 21 i 28 de maig de 2012 i 4 i 11 de juny de 
2012, 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 l’escrit del director general d ’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència que justifica recepció de l’acord ad optat pel Ple en relació 
a la mutilació genital femenina.  

 
Els assistents queden assabentats del contingut d’aquest escrit, una còpia del qual 
s’ha lliurat a cada Grup Municipal. 
 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el rel leu de funcions del CATIC. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de  18 de juny de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
“El passat mes de maig coneixíem la noticia del cessament de les activitats de la 
Fundació CATIC. 
 
 El CATIC feia una feina de clúster tecnològic a la comarca a partir de trobades 
amb empresaris del sector. La resposta des de les empreses tecnològiques era molt 
positiva, permetent generar sinergies conjuntes en un sector on la col·laboració es 
vital pel seu caràcter innovador i d'evolució.  
 

- Ha previst la regidoria com es prendrà el relleu exercint aquest caràcter 
dinamitzador?  
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 Les jornades amb temes innovadors per tal de poder ajudar a les empreses 
manresanes a tenir un nivell alt de competitivitat tecnològica eren claus i úniques a la 
comarca,  
 

� Com es gestionarà la continuïtat de l'organització d'aquestes conferencies ?  
 
 Els diferents cursos de formació sobre temes punters que no es programen des 
de diferents acadèmies manresanes permet als tècnics del sector poder estar al dia i 
seguir competint en el sector, disminuint el gravamen competitiu amb empreses 
situades a ciutats més tecnològiques i reduint la fractura digital. 
 

� Son previstes accions per promoure l'organització d'aquests cursos? 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C IU, referent a la primera 
pregunta diu que s’ha ofert suport a les empreses que formen el clúster d’empreses 
TIC del Bages, TIC3, perquè es constitueixin en una Associació i així poder donar 
suport des de l’Ajuntament a totes les accions que puguin sorgir per dinamitzar aquest 
sector. 
 
Responent a la segona pregunta diu que el CATIC ha cessat la seva activitat però no 
s’ha dissolt i per tant qualsevol iniciativa per organitzar conferències es portaran a 
terme des de l’Ajuntament i d’acord amb els empresaris TIC-3 per fer servir la marca 
CATIC. 
 
El CEDEM assumirà les accions per promoure l’organització dels cursos.  
 
 
12.2 Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre la gim nàstica per a gent gran 

de l’AV. Ctra. Santpedor. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de  18 de juny de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
 “Segons els ha estat comunicat als usuaris, L’ateneu Les Bases ha d’encabir el 
servei de gimnàstica per a la gent gran que des de fa anys es dona als veïns del barri 
de la Ctra. de Santpedor, al local social de l’associació de veïns, dos cops a la 
setmana fins ara. Aquesta activitat està previst  programar-la  sota el nom genèric de 
“Gimnàstica Dolça”, en diverses franges horàries del dimecres.  
 
 Per gran part dels usuaris aquesta és l’única activitat física que duen a terme. 
Son gent gran amb la mobilitat força reduïda i el seu estat físic no els permet de seguir 
una sessió convencional de gimnàstica, si no se’ls facilita la possibilitat d’asseure’s o 
recolzar-se, circumstància que fins ara han tingut al seu abast, facilitant que la seva 
assistència a les sessions hagi estat constant i nombrosa. 
 
 Davant del fet que la major oferta horària d’aquestes activitats físiques de ben 
segur produirà un augment de la demanda per una major afluència d’usuaris, de 
procedències veïnals diverses i perfils i condicions físiques heterogènies: 
 

- S’ha tingut en compte les característiques dels usuaris que, per proximitat de 
residència, són els majors interessats en utilitzar aquest servei de les noves 
instal·lacions? 

 
- De quina manera està previst seguir donant aquest servei amb normalitat, com 

fins ara, evitant que els seus usuaris es vegin impedits d’accedir-hi? 



Acta de la sessió plenària núm. 8 de 21 de juny de 2012 
   

 - 104 - 

 
- Consideren inviable el destinar una franja horària concreta, de la diversa oferta 

que se’n fa, a encabir-hi als actuals usuaris amb els serveis que fins ara 
tenen? 

 
 

 
La senyora Àuria Caus,  del Grup Municipal de CIU , diu que fins ara les persones 
grans del barri feien gimnàstica dos cops per setmana al local de l’Associació de 
Veïns, i a partir d’ara i sempre amb l’objectiu que puguin gaudir de millors instal·lacions 
i majors serveis es posen a la seva disposició fins a 20 grups en diferents 
localitzacions i diferents horaris per poder escollir. 
 
Així podran fer gimnàstica dolça a l’Ateneu de les Bases, al Gimbe, a la piscina 
municipal, al Congost, al Gimnàs Esport 7 i d’altres localitzacions, i es farà dos dies a 
la setmana. 
 
 
12.3 Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre les ta sques de manteniment de 

l’escola la Flama.  
 

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de  18 de juny de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
 “Celebrem les gestions que l'equip de govern ha dut a terme per aconseguir el 
finançament de les reparacions més urgents a l'escola la Flama. Ens consta que 
estant treballant per resoldre els problemes que el retard en la construcció del nou 
edifici estan suposant per al centre. 
 
 A part de les mesures ja anunciades: 
 

- És previst fer alguna actuació sobre els problemes que presenta el gimnàs, 
com la teulada d'uralita amb forats, i d'altres mancances detectades en les 
inspeccions rutinàries? 

  
 Davant l'evident manca d'espai que pateix, sent una escola pensada per a una 
sola línia, que ara mateix ja té cinc cursos amb dues línies, un de nou cada any, més 
les dues d'educació especial 
 

� Quines accions s'emprendran per mirar de trobar-hi solució? S'insistirà davant 
del govern de la Generalitat sobre la prioritat de la construcció del nou centre?” 

 
El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup Municipa l de CIU , diu que sobre les 
actuacions amb la partida pressupostària que s’ha aprovat i amb urgència es farà el 
tema dels lavabos, pintura i eficiència energètica i a continuació el tema dels 
tancaments. 
 
Tot això s’està acordant entre la regidoria i els serveis tècnics de l’ajuntament amb la 
comunitat educativa. 
 
Sobre la teulada no hi ha d’haver cap problema, però tot i així saben que és una de les 
actuacions a fer, i sobre la cabuda, diu que són conscients i ja s’ha parlat amb l’AMPA 
i amb l’equip docent per l’organització dels espais.  
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Creuen que hi hauran problemes pel curs 2013-2014, i s’haurà de tornar a insistir com 
es pot aconseguir absorbir tota la demanda de les dues línies, ja que fins el curs 2014-
2015 degut a la demografia no es podrà normalitzar l’entrada pels cursos de P-3.  
Sobre la construcció del nou centre, creuen que té prioritat el nou institut de Cal 
Gravat, en segon lloc la nova escola de Valldaura i en tercer lloc serà la construcció de 
la nova escola de la Flama. 
 
12.4 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la  piscina municipal. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En quina situació es troba el procés per atorgar una nova concessió per a l’explotació 
de les instal·lacions de la Piscina Municipal? Qui es farà càrrec dels deutes acumulats 
per l’antic titular de la concessió?” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala,  del Grup Municipal de CIU, diu que s’està acabant  
l’informe definitiu i  té diferents escenaris de sortida i tant aviat es disposi de l’informe 
concloent es parlarà amb els actuals concessionaris per tal de buscar la millor solució 
possible. 
 
 
12.5 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre le s agressions de la sala 

Stroika. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Aquest Ajuntament va anunciar que es personaria com a acusació particular en les 
agressions de la sala Stroika. S’ha fet efectiu aquest compromís?” 
 
La senyora Maria Olga Sánchez,  del Grup Municipal de CIU , diu que s’ha fet efectiu 
el compromís d’acord a les dades següents: el 27 de març de 2012 s’envia un e-mail al 
despatx que té adjudicada la defensa jurídica per l’Ajuntament fent-li l’encàrrec de la 
personació de l’Ajuntament de Manresa com acusació particular, acceptant l’encàrrec, 
Des de la Secretaria Tècnica s’acorda que la personació es farà en el moment que hi 
hagi informació sobre els presumptes autors dels fets. 
El 14 i 15 de juny diferents mitjans de comunicació publiquen que s’han practicat 
detencions sobre els fets i que s’ha posat a disposició judicial els detinguts. 
El 18 de juny l’advocat sol·licita el certificat de l’acord de personació per a la 
personació urgent amb l’assumpte, fent-se la resolució d’alcaldia, acordant la 
personació de l’Ajuntament en data 19 de juny.  
 
12.6 Pregunta del Grup Municipal Socialista respect e a la contractació externa 
 per a gestionar la Festa Major d’enguany  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal Socialista, de 20 de juny de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Per quin motiu es contractarà una empresa per a gestionar a Festa Major d’enguany? 
Quina empresa ho portarà a terme? 
Quin procés s’ha dut a terme per a seleccionar l’empresa? 
Què costarà a l’Ajuntament aquesta contractació? De quina partida sortirà? 
Què es deixarà de fer de la Festa Major per a poder fer aquesta contractació?” 
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El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, agraeix les preguntes per poder 
posar en coneixement el neguit i el trasbals que ha provocat la malaltia greu de la 
tècnica de festes de l’Ajuntament de Manresa. 
Diu que en data 3 de maig es posa en coneixement que la persona responsable de les 
festes de la regidoria de Cultura havia tingut una recaiguda d’una malaltia que ja havia 
patit l’any 2008, produït en un moment clau per a la organització i procés de muntatge 
de la Festa Major. 
 
Recorda que fa 4 anys a la regidoria hi havia 8 persones i actualment disposa de 
quatre persones i una alta a mitja jornada, on es va creure convenient contractar els 
serveis d’una persona externa amb un perfil professional i que donés el màxim de 
garanties per tal de donar un salt qualitatiu considerable de cara a la Festa Major 
2012. 
 
Aquest procés passava per buscar una persona amb un perfil professional i es va 
optar per fer-li l’encàrrec al-------------. 
Persona coneguda a la ciutat, professional de solvència contrastada i amb un 
important currículum. 
Explica que va treballar durant quatre anys a la Festa Major Infantil de l’anterior equip 
de govern, va ser membre de Tabola, assessor del Galliner, responsable de Rialles 
durant quinze anys, i durant aquest 2012 ha estat contractat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès per fer un estudi de la Festa Major. 
 
En relació al cost explica que s’ha contractat per quatre mesos i el cost és de 8.000,00 
euros més l’IVA i la partida anirà carregada a la Festa Major. 
Diu que no es deixarà res a fer i en canvi s’intentarà fer més coses, optimitzant al 
màxim els recursos del que disposa l’Ajuntament. 
 
S’han buscat nou espònsors i s’ha trobat la implicació d’altres administracions i 
esperen que els resultats avalaran la decisió presa i tots estarem satisfets pels 
resultats. 
 
 
 
Tot seguit, l’alcalde, aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generali tat de Catalunya número ............ 
i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


