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ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 11 i 12, que
corresponen a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 18 d’octubre de 2012
i a l’extraordinària del dia 29 d’octubre de 2012.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8084, de 2 d’octubre de 2012,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2012 dins el
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8785, de 17 d’octubre de
2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2012
dins el Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del Pla
d’ajust previst al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. (3TR/2012).

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9012, de 30 d’octubre de
2012, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde durant
els dies 2 i 3 de novembre de 2012.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9194, de 5 de novembre de
2012, sobre incoació d’expedient per donar el nom de carrer d’Albert Einstein i
carrer de Joan Oró als vials del sector del Parc Tecnològic de la Catalunya
Central que actualment no tenen cap denominació.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9233, de 31 d’octubre de
2012, sobre aprovació de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa
(IPIM).

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. SD/014-12 relatiu a la modificació de l’aplicació pressupostària
491.0.489.20 - Societat de la Informació i 431.2.226 – Ordenació, promoció i
dinamització del sector comercial.
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3.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 22/2012 dins del Pressupost municipal vigent.

3.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

3.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions dels membres
corporatius del mes de desembre 2012.

4.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases generals reguladores
del premi Climent Muncunill Roca per a joves artistes.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de deute
a favor del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per despeses de cessió de la
Sala d’Exposicions de la Casa Lluvià.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de deute
per despeses relacionades amb el programa Tocats de Lletra 2012.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Plaça de
la Ciència, un espai del sector del Parc Tecnològic de la Catalunya Central de
Manresa.

5.

PROPOSICIONS

5.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’executar el que indica el
POUM en relació a la Plaça del Milcentenari.

5.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar la propera
campanya de replantació d’arbrat.

6.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

7.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

8.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 40, 41, 42 i 43,
que corresponen a les sessions dels dies 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre
de 2012, respectivament.

9.

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

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 11 i 12, que
corresponen a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 18 d’octubre de 2012
i a l’extraordinària del dia 29 d’octubre de 2012.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions núm. 11 i 12, que corresponen a la sessió ordinària del Ple de la
Corporació del dia 18 d’octubre de 2012 i a l’extraordinària del dia 29 d’octubre 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 aquestes actes per unanimitat dels 23 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8084, de 2 d’octubre de
2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
19/2012 dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 19/2012, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 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 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
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2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8785, de 17 d’octubre de
2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
21/2012 dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2012, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 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 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
2.3

Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del
Pla d’ajust previst al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. (3TR/2012).

El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 22 d’octubre de 2012, el qual
es transcriu a continuació:
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2012, formula
les següents consideracions:
Primera. - Seguiment d'ingressos
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos no
financers, són degudes, bàsicament, al menor creixement vegetatiu d'impostos i taxes
relacionats directament amb l'activitat de la construcció (Impost sobre béns immobles,
Impost sobre construccions i obres, taxes urbanístiques) i el menor import liquidat per
ingressos procedents de la Comunitat Autònoma.
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos financers,
són deguts, bàsicament, a la diferència de l' import del préstec concertat a l'empara del
que disposa el RDL 4/2012 previst inicialment en relació a l' import definitiu.
Les desviacions en ajustos en ingressos proposats en el pla, són d'escassa
significació.
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Segona. - Seguiment de despeses

Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses no
financeres, són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a
terme per la Corporació, amb la finalitat, entre altres, de compensar la menor
percepció d'ingressos. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost
destinat al capítol de personal, el capítol de compra de béns i serveis i el capítol de
concessió de transferències. El capítol corresponent a despeses financeres s'ha vist
afavorit, pel descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.
Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust, de les despeses
financeres, són d'escassa significació.
El període mitjà de pagament a proveïdors, si bé ha millorat en relació a principis de
l'exercici, no ha arribat, encara, a l'objectiu proposat.
Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament

Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de l'endeutament, quadre
superior, adquireixen significat com a conseqüència de l'operació realitzada a l'empara
del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, bàsicament, per la diferència entre l'
import del préstec, estimat inicialment i l' import definitiu formalitzat.
La resta de desviacions, reflectides en el quadre intermedi, són conseqüència,
bàsicament, del descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds
financeres i pressupostàries, s'analitzen a continuació:

a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.

b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos
SEC, és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de
2012.
c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el
resultat dels anteriors subapartats.
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Informe trimestral de seguiment d’ingressos
Exercici: 2012

Acta de la sessió plenària núm. 13 de 15 de novembre de 2012

7

Informe trimestral de seguiment de despeses
Exercici: 2012
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Informe trimestral de seguiment de magnituds i endeutament
Exercici: 2012
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2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9012, de 30 d’octubre de
2012, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde
durant els dies 2 i 3 de novembre de 2012.

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 novembre de 2012, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents.”
2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9194, de 5 de novembre
de 2012, sobre incoació d’expedient per donar el nom de carrer d’Albert
Einstein i carrer de Joan Oró als vials del sector del Parc Tecnològic de la
Catalunya Central que actualment no tenen cap denominació.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
donar el nom de carrer d’Albert Einstein i carrer de Joan Oró als vials del sector del
Parc Tecnològic de la Catalunya Central a Manresa i que actualment no tenen cap
denominació, d’acord amb el plànol adjunt.
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2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor de
Cultura i com a Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de Secció de
Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9233, de 31 d’octubre de
2012, sobre aprovació de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa
(IPIM).

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- APROVAR l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa (IPIM), segons el
document que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió que
es celebri.”
3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. SD/014-12 relatiu a la modificació de l’aplicació
pressupostària 491.0.489.20 - Societat de la Informació i 431.2.226 –
Ordenació, promoció i dinamització del sector comercial.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda de 31 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per a l’exercici 2012.
Amb posterioritat a l’aprovació del pressupost s’han produït diverses modificacions i
canvis de criteri en la gestió i execució d’algunes de les despeses previstes, les quals
fan necessari la modificació de les següents aplicacions pressupostàries, que afecten
a les previsions de subvencions nominatives establertes al Pressupost :
• Aplicació 491.0.489.20 ( Tecnologies i Societat de la informació. Transferències
corrents. Subvencions nominatives).
A) Subvenció nominativa a la Fundació CATIC, d’import 10.000,00 €.
La Fundació CATIC va cessar les seves activitats el proppassat mes de maig, per
raons de viabilitat econòmica, i paral·lelament es va promoure la constitució d’una
associació d’empreses del sector TIC3, que serà continuadora en part de les activitats
de dinamització i foment de la cooperació entre les empreses del sector TIC.
Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 18/10/2012 és va reduir la subvenció
que s’havia previst atorgar a la Fundació CATIC en 6.000,00 € , passant dels
10.000,00 € als 4.000,00 €. I atorgar una subvenció de 6.000 € a l’Associació TIC3
(CIF G65872533 ).
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Es proposa una nova reducció de la subvenció a la Fundació CATIC de 1.000,00 €,per
poder finançar diverses despeses del programa de dinamització comercial, i quedant la
subvenció nominativa en 3.000,00 €.
B) Subvenció nominativa a Centre d’Innovació en Productivitat (CIP), Fundació
Privada, d’import 15.000,00 € .
Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 18/10/2012 es va reduir l’import
d’aquesta subvenció en 12.000,00 €, passant dels 15.000,00 € inicialment previstos a
3.000,00 €.
Es proposa donar de baixa aquesta subvenció de 3.000,00 €, per poder finançar
diverses despeses del programa de dinamització comercial.
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 que 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 28/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions es necessària l’espeficació i publicació dels
seus beneficiaris.
L’article 22 de la llei 71/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
determina, al seu apartat 2.e), que és competència del ple l’aprovació i modificació
dels pressupostos municipals, quedant regulat 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 Delegat d’Hisenda i Governació que subscriu proposa
sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. SD/014-12,
relatives a diverses aplicacions pressupostàries de concessió de subvencions
nominatives que s’especifiquen :
Aplicació 491.0.489.20 (Tecnologies i Societat de la Informació. Transferències corrents.
Subvencions nominatives )
Consignació actual
Baixa
Consignació definitiva
Detall subvencions nominatives :
Fundació CATIC
Associació TIC3

13.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €

Aplicació 431.2.226 ( Ordenació, promoció i dinamització del Sector Comercial. Despeses
diverses )
Consignació actual
21.389,72 €
Augment
4.000,00 €
Consignació definitiva
25.389,72 €
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Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits per un
termini de 15 dies als efectes de reclamacions, de tal manera que de no presentar-se’n
cap s’entendrà la modificació definitivament aprovada, procedint-se a la publicació del
text de l’acord esdevingut definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per ala signatura
dels documents necessaris per a l’efectivitat dels acords adoptats.”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
fa referència a la reducció de l’aplicació pressupostària 491.0.489.20 corresponent a
Tecnologies i Societat de la Informació per un import de 4.000,00€, per reforçar la
partida 431.2.226 d’Ordenació, promoció i dinamització del Sector Comercial per
despeses directes.
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), i 12 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 22/2012 dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 31 d’octubre 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 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 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 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 22/2012 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 22/2012 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 CIU, explica que el dictamen
3.1.2 fa referència a la incorporació de la modificació del dictamen 3.1.1 i una
modificació per una baixa de 2.700,00€ d’unes partides pressupostàries corresponents
a “Esport en edat escolar”, per reforçar unes partides que fan referència a la Gestió del
manteniment ordinari pel subministrament de material de farmacioles per a les
instal·lacions del Congost.
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), i 12 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

3.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions dels membres
corporatius del mes de desembre 2012.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde-president, de 5 de novembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès el que es disposa a l’article 2.1 del Real Decret Llei 20/2012, sobre el pagament
la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, en
el que s’estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al
servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre
en el mes de desembre en els termes següents:
“L’any 2012 el personal al servei del sector públic definit en l’article 22.1 de la
llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes
les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de
desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents de l’esmentat mes”.
Atès que aquest article té la consideració de normativa de caràcter bàsic, de
conformitat amb el que es disposa als articles 149.1.13 i 156 de la Constitució, afectant
a la totalitat del personal municipal, que cobra les seves retribucions amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament.
Atès que aquesta normativa no afecta als càrrecs electes municipals, tota vegada que
la retribució que perceben per a l’exercici del seu càrrec de conformitat amb el que
disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local; article 162.1.b) 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 amb l’article 13 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es determinen pel Ple de la
Corporació Local, i que el règim retributiu actual ha estat aprovat per acord de 22 de
juny de 2011.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària del dia 20 de setembre
de 2012, va aprovar, amb la majoria legal establerta, una proposició presentada pel
Grup Municipal de Convergència i Unió, per a reduir 1/14 part la retribució anual dels
regidors i regidores de l’Ajuntament de Manresa, que és del següent tenor literal:
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“Instar l’equip de Govern que en un proper Ple de la Corporació presenti una
proposta de dictamen en el qual s’acordi la reducció d’1/14 part de la retribució
anual de 2012 dels 25 regidors i regidores d’aquest Ajuntament.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Determinar que als regidors de l’Ajuntament de Manresa que desenvolupen
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, de conformitat amb
l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de 22 de juny de 2011, durant el mes de
desembre vegin reduïda la seva retribució en 1/14 part de la retribució anual de 2012,
corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre.
Segon.- Aprovar la minoració d’1/14 part dels imports que reben els regidors inclosos
en els grups municipals de l’oposició en concepte d’indemnització per a l’assistència a
les sessions dels òrgans corporatius municipals, aprovades per acord del ple de la
Corporació de 22 de juny de 2011, i que es formalitzarà en el darrer pagament que es
faci durant l’any 2012.
Tercer.- Facultar al Regidor de Governació per a l’adopció de les mesures necessàries
per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts.
Quart.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i
als regidors afectats, fent-los-hi constar que s’entendran acceptats aquests acords per
l’afectat, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la
seva notificació”.
L’alcalde fa constar que segons l’acord de la Junta de Portaveus es farà una esmena
in voce a l’acord segon en el sentit d’incorporar en el punt segon, desprès de: “es
formalitzarà”, el text següent: ”deduint les quantitats corresponents en els pagaments
que es realitzin entre els mesos de desembre de 2012 a maig de 2013, ambdós
inclosos”, i eliminar “en el darrer pagament que es faci durant l’any 2012”.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 3.2.1 amb l’esmena in voce incorporada, i el Ple
l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, i 2
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant es declara acordat:
“Atès el que es disposa a l’article 2.1 del Real Decret Llei 20/2012, sobre el pagament
la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, en
el que s’estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al
servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre
en el mes de desembre en els termes següents:
“L’any 2012 el personal al servei del sector públic definit en l’article 22.1 de la
llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes
les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de
desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents de l’esmentat mes”.
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Atès que aquest article té la consideració de normativa de caràcter bàsic, de
conformitat amb el que es disposa als articles 149.1.13 i 156 de la Constitució, afectant
a la totalitat del personal municipal, que cobra les seves retribucions amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament.
Atès que aquesta normativa no afecta als càrrecs electes municipals, tota vegada que
la retribució que perceben per a l’exercici del seu càrrec de conformitat amb el que
disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local; article 162.1.b) 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 amb l’article 13 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es determinen pel Ple de la
Corporació Local, i que el règim retributiu actual ha estat aprovat per acord de 22 de
juny de 2011.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària del dia 20 de setembre
de 2012, va aprovar, amb la majoria legal establerta, una proposició presentada pel
Grup Municipal de Convergència i Unió, per a reduir 1/14 part la retribució anual dels
regidors i regidores de l’Ajuntament de Manresa, que és del següent tenor literal:
“Instar l’equip de Govern que en un proper Ple de la Corporació presenti una
proposta de dictamen en el qual s’acordi la reducció d’1/14 part de la retribució
anual de 2012 dels 25 regidors i regidores d’aquest Ajuntament.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Determinar que als regidors de l’Ajuntament de Manresa que desenvolupen
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, de conformitat amb
l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de 22 de juny de 2011, durant el mes de
desembre vegin reduïda la seva retribució en 1/14 part de la retribució anual de 2012,
corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre.
Segon.- Aprovar la minoració d’1/14 part dels imports que reben els regidors inclosos
en els grups municipals de l’oposició en concepte d’indemnització per a l’assistència a
les sessions dels òrgans corporatius municipals, aprovades per acord del ple de la
Corporació de 22 de juny de 2011, i que es formalitzarà deduint les quantitats
corresponents en els pagaments que es realitzin entre els mesos de desembre de
2012 a maig de 2013, ambdós inclosos.
Tercer.- Facultar al Regidor de Governació per a l’adopció de les mesures necessàries
per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts.
Quart.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i
als regidors afectats, fent-los-hi constar que s’entendran acceptats aquests acords per
l’afectat, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la
seva notificació”.
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4.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases generals
reguladores del premi Climent Muncunill Roca per a joves artistes.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 25 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Amb la voluntat de fomentar la creació artística i la seva difusió, l’Ajuntament de
Manresa i la família Muncunill Roca convoquen, des de l’any 2001, el premi Climent
Muncunill Roca, creat en memòria de Climent Muncunill Roca i de la seva voluntat
artística.
El premi va adreçat a artistes menors de trenta anys amb obres inèdites d’arts visuals,
d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
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 dels Serveis a les
Persones en data 21 d’octubre de 2011.
Per tot això, el regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació adopti els
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment les bases generals reguladores del premi Climent
Muncunil Roca per a joves artistes, amb el següent text:
Bases generals premi Climent Muncunill Roca per a joves artistes
1. Podran participar en aquest concurs tots aquells artistes menors de 30 anys o que
compleixin 30 anys en el termini que es fixi a la convocatòria.
2. Es donaran un primer premi i un accèssit que tindran la dotació econòmica que es
determini a cada convocatòria.
3. Les obres s’hauran de presentar al lloc i en el termini que es determini a cada
convocatòria.
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4. L’Ajuntament de Manresa organitzarà una exposició de les obres presentades, per
a la qual hi haurà una selecció prèvia. Aquesta exposició es farà coincidint amb les
Festes de la Llum de Manresa, i en l’acte d’inauguració es llegirà el veredicte del
jurat.
5. L’obra que hagi obtingut el primer premi passarà a formar part del fons del Museu
Comarcal de Manresa.
6. El jurat estarà format per 5 persones amb trajectòria i solvència en el món artístic
escollides per l’Ajuntament de Manresa, la Família Muncunill-Roca, l’Escola d’Art
de Manresa, el Cercle Artístic de Manresa i l’Associació per al Museu Comarcal de
Manresa. Actuarà com a secretari el director del Museu Comarcal de Manresa.
7. Les obres no premiades s’hauran de recollir al lloc i data que es determini a cada
convocatòria.
8. Les obres que no hagin estat retirades abans de la data fixada a la convocatòria
quedaran a la lliure disposició dels organitzadors.
9. El jurat podrà decidir sobre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
10. Les característiques de les obres que s’admetran a concurs es determinarà a cada
convocatòria.
11. Les obres han d’anar signades per l’autor i acompanyades de la corresponent fitxa
d’inscripció. S’hi adjuntarà la documentació següent: currículum artístic, dossier
d’obra recent, fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la data de naixement o,
si s’escau, de la carta de residència.
12. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a
qualsevol reclamació legal sobre la decisió 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.”
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
aprova inicialment les Bases del Premi Climent Muncunill Roca per a joves artistes i
demana el vot favorable.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de
deute a favor del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per despeses de
cessió de la Sala d’Exposicions de la Casa Lluvià.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura de 30 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 1.058,75 euros,
referents a despeses relacionades amb el conveni amb el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya per la Casa Lluvià.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports que acredita
l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el reconeixement del
crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ d’autorització i
disposició de la despesa i per tant es proposa que es reconegui un crèdit extrajudicial
a favor de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CIF Q0875010A), per un import total de
1.058,75 euros.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2012
Consideracions legals
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva
exigibilitat.
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2012 determina que
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer
l’obligació.
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem
davant de la necessària prestació d’un servei cultural essencial.
Per tot l’exposat, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CIF Q0875010A), pel concepte que a
continuació s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable del Servei.
Data registre

Factura

24-10-2012

1/UE/12000677

Concepte
Despeses de cessió de la Sala
d’Exposicions de la Casa LLuvià
per les exposicions:
- Associació Cultural Recreativa
de Fals. Març 2012
- Visuals 2012 – Solegibert i 33.3
m2 de Sinopies. Maig 2012-1030- Marcs d’Autor. Manuel
Soteres i Cruells. Juny 2012

Import

Partida

1.058,75

12 3331226”
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El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència a un crèdit extrajudicial referent a despeses relacionades amb el conveni
amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la Casa LLuvià i per un import total de
1.058,75 euros.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2
a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de
deute per despeses relacionades amb el programa Tocats de Lletra 2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura de 30 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 726,00 euros,
referents a despeses relacionades amb el programa Tocats de Lletra.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports que acredita
l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el reconeixement del
crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ d’autorització i
disposició de la despesa i per tant es proposa que es reconegui un crèdit extrajudicial
a favor de XXX , per un import total de 726,00 euros.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2012.
Consideracions legals
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva
exigibilitat.
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2012 determina que
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer
l’obligació.
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem
davant de la necessària prestació d’un servei cultural essencial.
Per tot l’exposat, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor de XXX pel concepte que a continuació s’esmenta pel deute acreditat i informat
pel responsable del Servei.
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Data registre

Factura

19-10-2012

D003-2012

Concepte
Disseny imatge Tocats de
Lletra 2012

Import

Partida

726,00 €

12 3341226”

El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència a un reconeixement de deute pel disseny de la imatge Tocats de Lletra 2012
i un import de 726,00€.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3
a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de
Plaça de la Ciència, un espai del sector del Parc Tecnològic de la
Catalunya Central de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 5 de novembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de donar nom als diferents espais públics i vials innominats que
s’han urbanitzat darrerament al sector del Parc Tecnològic de la Catalunya Central a
Manresa, des de la Secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar
els aspectes relatius a la denominació d’aquests espais i vials.
Amb aquesta finalitat, des de la secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per
determinar els aspectes relatius a la denominació d’aquests vials.
S’ ha consultat a la Secció de Planejament de l’ Ajuntament de Manresa, informant que
la qualificació urbanística de la plaça esmentada d’acord amb el Pla parcial de
delimitació Parc Tecnològic del Bages, aprovat definitivament el 19 de juliol de 2007,
és de Places i Jardins urbans -clau D.3-.
Tanmateix, el reconegut historiador local Sr. Francesc Comas, bon coneixedor del
nomenclàtor de la ciutat, i després d’altres consultes fetes a especialistes en el camp
de la Ciència i a persones implicades en la gestió municipal i del Parc Tecnològic, s’ha
proposat nom per la plaça a nomenar.
S’ha escollit el nom de Plaça de la Ciència ja que al ser aquesta la plaça que actua de
porta d’entrada al Parc Tecnològic orienta al visitant en la temàtica del conjunt de
carrers que formen el complex urbanístic.
I és que tots els noms estan relacionats amb la ciència entesa com la capacitat per
conèixer la realitat mitjançant el mètode científic. El nom dels personatges universals o
catalans, contemporanis o no, han fonamentat les seves investigacions en els
múltiples camps del coneixement seguint aquest mètode.
Així, l’article 26 de l’Ordenança Municipal sobre Convivència Ciutadana estableix que
cada una de les vies públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se,
d’acord amb l’article 27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu.
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Per últim, dir que l’article 28 de l’ordenança regula la retolació de les vies públiques
com un servei públic.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les Persones
en data 5 de novembre de 2012, l’informe emès per l’arquitecte de Planejament de 31
d’octubre de 2012 , l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura de 26 d’octubre de
2012 i l’informe emès per al historiador local Sr. Francesc Comas Closas en data 23
d’octubre de 2012 i l’informe emès per la tècnic d’Estadística en data 8 d’octubre de
2012.
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
“Primer.- Designar amb el nom de Plaça de la Ciència a l’espai grafiat amb el número
1 d’acord amb les delimitacions descrites a l’informe dels Serveis al Territori de data 31
d’octubre de 2012, segons plànol adjunt.
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin a
l’esmentada plaça per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.”

El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència a designar amb el nom de Plaça de la Ciència un espai del nou sector del
Parc Tecnològic de la Catalunya Central.

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4
a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

PROPOSICIONS

5.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’executar el que indica
el POUM en relació a la Plaça del Milcentenari.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 9 de novembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que és objectiu compartit d’aquest Ajuntament avançar cap a la reducció de la
circulació d’automòbils a l’interior del centre històric de Manresa i que és voluntat
d’aquest Ajuntament ubicar la zona blava a partir de criteris de mobilitat.
Atès que en sessió ordinària de 16 de novembre de 2008 aquest Ple va aprovar la
redacció del projecte per a convertir la plaça Milcentenari en un espai verd, esportiu i
de lleure.
Atès que l’ocupació mitjana de l’aparcament provisional ubicat en aquesta plaça fou
l’any 2011 de només un 11% i que, amb el nou que s’inaugurarà a la Via Sant Ignasi,
ja seran sis els aparcaments oberts al públic situats al voltant del barri antic de la
ciutat.
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Atès que és per tots conegut que al Barri Antic hi manquen espais per a què els nens i
nenes hi puguin jugar i fer esport i que aquesta mancança s’ha vist agreujada els
darrers anys per l’aparició de nombroses terrasses de bars i restaurants.
Atès que la fi de l’activitat de diversos establiments comercials en carrers propers a la
Plaça Milcentenari demostren que aquest aparcament no és una bona eina de suport
al comerç del centre històric de la ciutat.
Atès que l’actual POUM qualifica de zona verda la plaça Milcentenari i que és
contraproduent que al mateix temps que es promou la participació ciutadana en la
revisió d’aquest Pla sigui el mateix ajuntament el que no compleix amb allò que s’hi
indica des de fa més de vint anys.
Atès que en aquesta plaça hi ha situats un Alberg de Joventut i un Centre Obert per a
nois i noies que es beneficiarien d’un espai esportiu, verd i de lleure.
Atès que el projecte es podria realitzar per fases i que en un principi es podria adequar
l’espai central de la plaça com a espai esportiu i de lleure amb una inversió mínima i
mantenir temporalment l’aparcament situat més a la vora de l’entrada de l’Església del
Carme.
Proposa.
Convertir, al llarg del 2013, i preferiblement abans de l’estiu, l’espai central de la Plaça
Milcentenari en un espai esportiu, verd i de lleure. “
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que amb
la proposició presentada es pretén que s’executi el Pla General sobre la Plaça
Milcentenari.
Diu que ho proposen per evitar i limitar l’accés de vehicles al nucli antic i per tant
habilitar aparcaments al voltant del centre històric per tal de reduir la circulació
d’automòbils a l’interior del centre històric.
Explica que per accedir actualment a aquest aparcament només es pot arribar
travessant carrers d’origen medieval del centre històric i no és el que es persegueix
com a Ajuntament, per això creuen que s’hauria d’adequar l’espai com a zona verda,
esportiva i de lleure tal i com estableix el POUM.
Recorda que el 16 de novembre de 2008 l’equip de govern va aprovar la redacció del
projecte per tal de poder-lo aplicar en aquesta legislatura.
Diu que al barri també manquen espais de jocs perquè puguin jugar els nens i nenes,
limitat i agreujat per les incorporacions de terrasses de bars i restaurants.
Posa de manifest l’aspecte lamentable que dóna el fet de tenir davant de l’Alberg de
Joventut un aparcament fosc i amb poc ús, i el fet de poder adequar l’actual
aparcament en un espai verd, esportiu i de lleure, dignificaria tant la imatge de l’Alberg
com del Casal de joves.
Manifesta que hi hauran sis aparcaments al voltant del nucli antic: Plaça Porxada,
Puigmercadal, un de privat a la Muralla de Sant Francesc, Quatre Cantons, Plaça de la
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Reforma i properament el de la Via de Sant Ignasi. Tot això, sumat a la disminució tant
d’usuaris com al fet que tant botigues com comerços de la zona estan tancant les
portes, demostra que aquest aparcament no és útil ni per donar suport al comerç ni per
l’11% d’ocupació.
Recorda que l’Ajuntament promou la participació ciutadana per a la revisió dels plans
però desprès és el mateix Ajuntament qui no compleix amb els compromisos acordats.
Proposen que es podria fer per etapes i creu que amb una inversió mínima es podrien
treure els cotxes de la Plaça Milcentenari a curt termini deixant temporalment
l’aparcament a l’espai situat al voltant de l’entrada de l’església del Carme.
Entenen que no poden haver-hi excuses pressupostàries, ni el fet de reubicar les
places de la zona blava, ja que aquesta ha d’estar en funció de les necessitats de
mobilitat. Hi ha múltiples arguments i fa una crida a votar la proposició favorablement.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu grup entén el neguit del GMCUP respecte als incompliments reiterats dels Plans
Generals.
Recorda que els Plans Generals són per desenvolupar-los i diu que han de ser
documents vius, dinàmics i subjectes als possibles canvis.
Manifesta que ara es troba en fase de revisió, cosa que el seu grup ja havia reclamat
en diverses ocasions perquè calia que Manresa deixés de donar l’esquena al riu.
El GMPP creu necessari que es desenvolupi el nou Pla General que s’ha de portar a
terme, analitzant de manera racional quins són els problemes existents al barri antic
independentment de tenir una plaça per jugar o per aparcament.
Diu que cal desenvolupar i potenciar el nou Pla General de manera activa i amb els
terminis posats sobre la taula, i si és necessari revisar-lo els propers cinc anys.
Creu que el Pla general ha de servir per analitzar les mancances del barri antic. Diu
que hi ha un punt d’inflexió que ha d’interessar, ja sigui des del comerç com de
l’abandonament dels habitants.
El GMPP no donarà suport a la proposició.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, creu que des del punt
de vista conceptual el seu grup sempre ha donat suport perquè l’espai de la Plaça
Milcentenari sigui un espai verd.
Creu que les coses s’han de fer en un cert ordre i diu que en primer lloc els hi
preocupa el tema de l’Alberg i s’hauria de saber quin serà el plantejament de l’equip de
govern al respecte.
El seu grup municipal no té massa clar el fet de posar una illa verda davant de l’Alberg,
ja que creuen que seria bo i positiu poder arribar-hi en cotxe.
Referent a la mobilitat estan d’acord en què algun dia tota la zona acabi sent una illa
de vianants i no creu que reduint només un vint-i-cinc per cent dels cotxes a aquest
aparcament es solucionarà el problema de la mobilitat.
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En relació a la petita inversió tal i com informava el senyor Majó no creu que ara sigui
prioritari.
Creu s’han de tenir molt clares les prioritats, no creu que el POUM sigui un document
intocable i que pel fet d’haver planificat certes qüestions fa quinze anys ara no són la
màxima prioritat.
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, comparteixen els
arguments dels anteriors grups municipals i diu que ells s’abstindran en la votació.
Diu que estan d’acord amb els atesos de la proposició i sobretot que la zona acabi
sent un espai verd, però els hi sembla que ara no es un tema prioritari, ni urgent,
donada la situació actual i vist que ara s’han d’aprovar uns pressupostos.
Afegeix que certament els Plans estan per aprovar-los i complir-los, però tenint en
compte que normalment tenen una previsió de molts anys estan sotmesos a les
circumstàncies de cada moment.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU, diu que majoritàriament està
d’acord amb tota la proposició, però no creu que sigui un tema senzill. Li recorda al
senyor Majó que és un tema que s’està parlant des de fa vint anys, i que actualment
s’està en període de revisió del POUM.
Manifesta que s’ha de veure com funciona l’aparcament de la Via Sant Ignasi. Estan
d’acord amb el que ha dit el senyor Vinyes sobre la despesa mínima però certament
ara no és prioritari i s’està en fase d’elaboració del pressupost, afegit al fet de reubicar
70 places de zona blava a un altre indret de la ciutat, i per tant creu que ara en aquests
moments no toca.
Creu que s’ha de fer un treball en conjunt amb els diferents grups municipals per trobar
solucions i implantació de les mesures necessàries. Per això votaran
desfavorablement a la proposició.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, creu que la majoria
de grups municipals aposten per l’immobilisme i per deixar les coses tal i com estan.
Diu que l’immobilisme, quan les coses van relativament bé, és raonable, però quan les
coses van malament, com el nucli antic, l’immobilisme no és acceptable.
Creu que els principals beneficiaris d’un espai lúdic, de lleure i d’esport al barri antic
seran sobretot nens i nenes de famílies amb greus problemes econòmics.
Diu que les polítiques socials no només són les referents a les beques de menjador o
a les ajudes econòmiques, sinó que també són aquelles que fan que els sectors més
desfavorits de la societat puguin viure en unes millors condicions.
Des del seu punt de vista, un espai públic en millors condicions en un barri on hi ha
l’índex de pobresa més alt de la ciutat i la renda per càpita més baixa, el fet de millorar
l’espai públic, són també polítiques socials.
No creu que sempre s’hagin de prioritzar les despeses socials ja que aquest argument
no es fa servir sempre, com pot ser el tema de la mobilitat rodada.
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Diu que l’Ajuntament ha ser coherent i ha de donar exemple i si no creuen que aquesta
zona acabi sent un espai verd o de lleure, ara seria el moment de dir-ho, ja que no és
acceptable que ara diguin que s’ha de fer, però que no és el millor moment.

L’alcalde sotmet a votació la Proposició 5.1 del GMCUP, i el Ple la rebutja per 13 vots
negatius (11 GMCIU i 2 GMPP), 8 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC), i 2
vots afirmatius (2 GMCUP).
5.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar la propera
campanya de replantació d’arbrat.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 9 de novembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que la presència d’arbrat a la ciutat millora la qualitat de l’espai públic de forma
notable.
Atès que a Manresa hi ha centenars d’arbres morts o arrencats tant a la via pública
com en parcs i jardins.
Atès que en l’anterior campanya de replantació d’arbrat va resultar del tot insuficient ja
que només es van substituir 96 exemplars, amb un cost de 12.707€.
Proposa:
Augmentar de forma sensible la partida dedicada la campanya d’aquest hivern de
reposició d’arbrat a fi de reduir substancialment el nombre d’arbres morts o arrencats
de la via pública així com de parcs i jardins de la ciutat.”
El senyor Jordi Masdeu, Portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la
proposició que el seu grup presenta pretén que Manresa sigui una ciutat més amable i
més verda que ajudi a millorar el seu aspecte. Tot i que la ciutat disposa de zones
verdes importants, hi ha moltes zones que no tenen l’arbrat en condicions, en algunes
els arbres estan morts, en d’altres estan trencats, com pot ser la zona del Passeig del
Riu i Parc del Cardener.
Recorda que l’any passat dins la campanya de replantació es van substituir 96
exemplars per un import de 12.707€. El GMCUP creu que ara que és el moment de fer
els pressupostos cal ser més ambiciós i que qualsevol augment tindrà un retorn per a
la ciutat més que suficient i la proposta que fan és molt raonable i necessària per
seguir construint una ciutat més agradable per a tothom.
El senyor Xavier Javaloyes, President del Grup Municipal del PP, diu que
comparteix la preocupació del GMCUP pel medi ambient en el sentit que cal fer
esforços per tenir una ciutat amb un arbrat en condicions, però el que més els
preocupa és que els que ja hi ha plantats es mantinguin en les degudes condicions per
tal que no en morin més.
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Considera que no té sentit fer una plantada d’arbres si no hi ha un manteniment i un
reg adequat dels existents i que les prioritats i necessitats actuals de la ciutat són més
de caire social que no pas mediambientals.
Per aquests motius el GMPP no donarà suport a la proposició del GMCUP.

El senyor Joan Vinyes, Portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup
s’abstindrà perquè considera que ara no és el moment de destinar diners per a l’arbrat
sinó assegurar altres drets bàsics de la ciutadania.

El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup també
s’abstindrà per les mateixes raons esmentades, perquè considera que no estan dins
les previsions que el seu grup farà de cara al debat de pressupostos del proper mes.

El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, diu que l’equip de govern
comparteix la sensibilitat del GMCUP respecte a aquest tema, i des que governen es
treballa en un cens per conèixer el nivell de qualitat i mortaldat de l’arbrat de la ciutat.
En referència al concepte “d’inversió mínima”, diu que si es van sumant totes aquestes
inversions, per mínimes que siguin, tenen molta importància.
L’equip de govern està treballant en la nova concessió del contracte per tal de resoldre
les mancances que hi pugui haver al respecte a la ciutat.
Invita tots els grups municipals per tal que en la propera negociació del pressupost
cadascú incideixi en aquelles partides que consideri convenients.
El GMCiU votarà desfavorablement la proposició perquè s’està treballant en
l’esborrany del pressupost i no es pot comprometre amb coses que a dia d’avui encara
no té la certesa de com aniran. Recorda que el programa de govern preveu tenir cura
de l’espai públic, es treballa per millorar-ho, però els recursos són limitats.

El senyor Jordi Masdeu, Portaveu del Grup Municipal de la CUP, comenta que fa
la sensació que en els pressupostos del 2013 només hi haurà despesa social i res
més, però en canvi sí que hi ha diners per fer una rotonda nova al carrer Súria. Els
vehicles sempre tenen prioritat, però per plantar arbres no.
Creu que fer veure que el GMCUP vol treure els diners dels menjadors públics per
dedicar-los a l’arbrat, és anar amb mala fe i no és aquesta la intenció del seu grup.

L’alcalde sotmet a votació la Proposició 5.2 del GMCUP, i el Ple la rebutja per 13 vots
negatius (11 GMCIU i 2 GMPP), 8 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC), i 2
vots afirmatius (2 GMCUP).
6.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
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7.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
8.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 40, 41, 42 i
43, que corresponen a les sessions dels dies 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de
novembre 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. 40,41,42 i 43, que corresponen a
les sessions dels dies 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre 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.

L’alcalde intervé per comentar al senyor Masdeu que també formen part del paisatge
aquells cartells que alguns grups polítics ubiquen en espais que no són ni cartelleres
públiques, ni els destinats a la propaganda electoral.
Donat que ha acusat de mala fe l’equip de govern, en una intervenció que té tot el dret
a fer, des de la posició com a alcalde el molesta que no es pugui dir que també és
paisatge posar cartells en espais que no estan previstos per a això.
Atès que ja s’ha produït la votació es veu en l’obligació, no només com a alcalde sinó
com a ciutadà, de dir que alguns grups tenen bastanta tendència a no complir amb
aquesta obligació.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

9.1

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre quines accions de promoció
turística i econòmica de la ciutat ha fet l'ajuntament durant els dies de la
fira Mediterrània.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de novembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Aquest darrer cap de setmana Manresa ha celebrat amb gran èxit de públic la 15ena
edició de la Fira Mediterrània, amb nombrós públic de fora de la ciutat.
1- Quines accions de promoció turística i econòmica de la ciutat ha fet l'ajuntament
durant els dies de la fira?”

La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, diu que les accions que
s’han portat a terme per promocionar la ciutat de Manresa han estat la tramesa, per
part de l’Oficina de Turisme, del Butlletí setmanal a 435 adreces amb totes les
activitats del cap de setmana.
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S’ha donat publicitat mitjançant el web manresaturisme.cat, Facebook i Twitter.
El divendres 9 de novembre es va publicar un anunci a Regió7 i al Periódico, on
s’anunciava Manresa amb uns descomptes especials per visitar el carrer del Balç.
L’Oficina de Turisme ha estat oberta durant la Fira, així com el Quiosc de l’Arpa que ha
repartit més de 600 programes i ha donat informació de la ciutat a tots els visitants que
s’hi han adreçat.
El Carrer del Balç ha obert el divendres, dissabte i diumenge.
La ciutat de Manresa ha participat a la Fira sobre l’Eix Diagonal, de Vilanova i la
Geltrú, on s’ha fet difusió de tota la programació, ofertes de la ciutat i programes de la
Fira Mediterrània
Al programa de la Fira Mediterrània es va fer un anunci en contraportada de la ciutat
de Manresa, i es va fer una oferta especial d’un descompte del 20% per la visita al
Centre d’Interpretació del Carrer del Balç.

9.2

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el balanç del primer any de
funcionament de l’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE).

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de novembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“El 17 d’octubre passat, el Govern de la ciutat va fer públic el balanç del primer any de
funcionament de l’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE), inaugurada el setembre del
2011. Entre les dades que es van remarcar hi ha les següents: l’increment del nombre
d’expedients sobre llicències d’activitats (525) respecte de l’any anterior (430),
l’assignació d’un tutor per a cada expedient i el fet que la meitat dels expedients
presentats davant l’OAE fossin de caràcter informatiu.
En relació amb les informacions exposades, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa, formula a la regidora de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, les preguntes següents:
1. Dels 525 expedients sobre llicències d’activitats tramitats per l’OAE, quants han
acabat donant com a resultat l’obertura d’una nova activitat a la ciutat?
2. Quina tipologia de noves activitats s’han iniciat a la ciutat durant el darrer any?
3. Quantes de les noves activitats implantades han estat conseqüència d’una
actuació iniciada d’ofici per l’OAE?
4. Quin és el nombre d’activitats que han tancat portes definitivament a la ciutat
durant el darrer any?
5. Quina és l’actuació de l’OAE en el moment en què té coneixement del
tancament d’una activitat? Quines mesures adopta per evitar el tancament?
6. Respecte del tutor dels expedients: quina és la funció que porta a terme
exactament?
7. A banda de tutelar els expedients, exerceix també alguna funció proactiva de
foment de noves activitats?. En cas afirmatiu, en quants casos s’ha dut a terme
aquesta actuació de foment? Quants han acabat generant una nova activitat?
8. Si, segons s’afirma, la meitat dels expedients tramitats per l’OAE són de caire
informatiu, de quines altres tipologies són la resta d’expedients tramitats?
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La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, respon a la primera
pregunta dient que dels 525 expedients tramitats l’any 2012, 237 s’han tramitat com a
nova llicència, 203 han tingut canvis o modificacions i 85 corresponen a llicències
atorgades per activitats extraordinàries.
Sobre la segona pregunta referent a la tipologia de noves activitats iniciades durant el
darrer any, diu que dels 237 expedients que han tramitat una llicència, 177 són altes, i
la diferència correspon a qüestions de desistiments, aturades o posposades, amb
diferents tipologies de negoci com per exemple de venda de roba i sabates: 31
activitats, altres botigues de venda: 20, bars: 11, oficines i despatxos: 8, perruqueria i
estètica: 7, medicina i teràpia natural: 6, magatzem de logística: 6, restaurants: 5,
fruiteries: 5, venda de vehicles: 4, consultors i agents comercials: 4.
En relació a la pregunta 3, diu que l’OAE no actua d’ofici, explica que es creen
sinèrgies, fent reunions informatives i actuacions combinades amb Col·legis
professionals, d’enginyers, enginyers tècnics i arquitectes, i altres col·lectius per tractar
temes d’oferta i de possible demanda.
Diu que s’ha fet un cens de locals buits al barri antic, per poder cassar l’oferta i la
demanda, tenint en compte que segons la Llei de Protecció de dades és difícil donar
tota la informació necessària, si no es té l’autorització prèvia dels titulars d’edificis o
baixos comercials.
Responent a la quarta pregunta, diu que hi ha hagut 33 baixes d’activitats; de les quals
20 les ha demanat el titular i 13 baixes han estat d’ofici, essent aquestes les que es
produeixen un cop realitzades les inspeccions periòdiques necessàries i en un període
de dos anys es certifica que no hi ha hagut cap activitat.
Respecte a la cinquena pregunta diu que quan l’OAE té coneixement d’una baixa
d’una activitat, s’està estudiant posar en funcionament un qüestionari, sobretot per les
baixes voluntàries, per saber quines són les causes que han motivat el tancament del
negoci, i confien que durant el segon any de funcionament de l’OAE es pugui donar
una informació més qualitativa sobre les baixes.
Referent a la funció del tutor dels expedients, diu que actualment hi ha tres persones
fixes treballant a l’oficina atenent el públic, més una persona que fa suplències i que
coordina la gestió de llicències d’activitats extraordinàries.
Explica que aquestes quatre persones estan formades per fer totes les gestions
necessàries. Des del moment que alguna persona accedeix a l’OAE per sol·licitar
algun tipus de llicència, l’atén la persona que s’anomena tutor, la qual farà el
seguiment de l’expedient; des de la informació inicial, normativa i sol·licitud de
documentació necessària, per després gestionar la cita prèvia per donar la informació
tècnica i jurídica més adequada a l’activitat. Des del moment que l’usuari tramita la
sol·licitud d’alta d’activitat es fa el seguiment fins a la resolució final.
En relació a la pregunta número set referent a si s’exerceix alguna funció proactiva en
el foment de noves activitats, respon que l’oficina fa un any que funciona i en els
darrers mesos s’estan incrementant les reunions informatives sobretot amb comercials
interessats en estudiar possibles implantacions a Manresa, facilitant tant informació
dels diferents punts com de la ciutat.
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De la resta d’expedients que s’estan tramitant a l’OAE, responent a la pregunta
número vuit exposa que s’han tramitat 443 expedients per donar suport a actes i
esdeveniments de la ciutat i 411 expedients per donar informació i gestionar la
documentació i tràmits tant tècnics com jurídics per fires, mercats i atraccions de fires.
Diu que l’OAE també gestiona temes de llicències d’obres majors, obres menors i
comunicacions prèvies d’obres.
9.3

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre l'adequació de l'accés definitiu
de la passera de la Via de Sant Ignasi, facilitant l'accés als habitatges i al
barri antic a les persones amb mobilitat reduïda.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de novembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“El 16 de febrer passat, el Ple d'aquesta corporació aprovava per unanimitat una
proposició en que es prioritzava l'adequació de l'accés definitiu de la passera de la Via
de Sant Ignasi, facilitant l'accés als habitatges i al barri antic a les persones amb
mobilitat reduïda.
Desprès d'un temps en què aquest vial ha estat tancat per fer-ne els acabats, els
darrers dies s'ha reobert sense que aquesta adequació s'hagi dut a terme.
1- Va ser comunicada la decisió del Ple a la direcció de l'obra?
2- Podrien explicar-nos el motiu concret de per què no s'ha prioritzat aquest accés?
3- En quin termini és previst que es pugui obrir?”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU, respon que l’acord de Ple
es va trametre a la direcció de l’empresa municipal FORUM l’endemà del Ple i aquesta
ho va comunicar a la direcció de l’obra.
Recorda que això va ser el 16 de febrer i en aquelles dates no hi havia finançament
per continuar amb les obres, essent prioritari el fet de buscar-lo.
Diu que el 13 de juliol de 2012 es va signar un acord de pagament entre les empreses
FORUM i Dragados, i en el seu punt cinquè ja es manifestava aquest acord de Ple i
com a prioritat de l’obra, l’accés de la passera de la Via de Sant Ignasi.
Explica que les rampes que donen accés a les escales han estat una prioritat, però
han tingut l’imprevist d’haver d’enderrocar un edifici del carrer Escodines situat davant
les rampes, per un possible perill, motiu pel qual només s’han reobert les escales.
Referent a la previsió d’obertura de les rampes, diu que estaran acabades en el
moment que finalitzi el conjunt de l’obra a finals d’any.
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i
correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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