ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Identificació de la sessió
Número: 3/2010
Dia: 15 de març de 2010
Horari: de 20.10 a 22.55
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: ordinari

Assistents
President
Josep Camprubí Duocastella
Tinents i tinentes d’alcalde
Ignasi Perramon Carrió
Núria Sensat Borràs
Àngels Mas Pintó
José Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet Cornet
Joan Vinyes Sabata
Alain Jordà Pempelonne
Regidors i regidores
Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Alexis Serra Rovira
Imma Torra Bitlloch
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Moisès Fargas Santaulària
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga
Albert Pericas Riu
Secretari
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats

Absents justificats
Regidora
Maria Mercè Rosich Vilaró
Ordre del dia
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió plenària
del dia 15 de febrer de 2010.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 949, de 10 de febrer de 2010
sobre activació del Pla d’actuació municipal per fires i espectacles per als dies
27 i 28 de febrer de 2010.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1546, de 18 de febrer de
2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2010, del
Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1738, de 3 de març de 2010,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2010, del
Pressupost municipal vigent.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde de 10 de març de 2010, sobre
suplència dels/les regidors/es delegats/es de l’Alcaldia en els casos de vacant,
absència o malaltia.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde de 26 de febrer de 2010, sobre
aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2009.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. de 1733, de 8 de març de
2010, sobre activació del Pla d’Emergència de nevades.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 10 de març de 2010, sobre
desactivació del Pla d’Emergència de nevades.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’autoprotecció de l’edifici Casa
Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, plaça Major, 1.

4.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA
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4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 5/2010 del Pressupost municipal vigent.

5.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança
municipal de regulació del deure de conservació dels edificis.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D’ACTIVITATS

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’assumpció conjunta de les
competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal.

6.

AREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2010.

7.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVERSALS

7.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei de Drets de Ciutadania
per a l’any 2010.

8.

PROPOSICIONS

8.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP sol·licitant que es traslladi a RENFE,
ADIF i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la eneralitat,
la queixa d’aquest Ajuntament per les deficiències i la manca de servei de
Rodalies del dia 8 de març.

8.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per sol·licitar a ADIF la millora dels
accessos a l’edifici de l’estació de Rodalies de Manresa.

8.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de congelar les quotes
d’escolarització de les llars d’infants municipals de Manresa per al curs 20102011.

8.4

Proposició dels Grups Municipals de la CUP i ERC per rebutjar la possible
instal.lació d’un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residus radioactius
en territori català.
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8.5

Proposició del Grup Municipal de PxC sol·licitant que es faci un estudi sobre la
viabilitat de convertir l’esplanada del Puigberenguer en zona de passeig i
d’esbarjo.

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

9.1

Proposta per a l’aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’art. 5è Nivell
de vinculació jurídica dels crèdits de les Bases d’Execució del Pressupost.

9.2

Proposta per a l’aprovació, si escau, de l’adscripció a favor del Consorci per a
l’impuls de serveis educatius i socials, d’una porció de terreny situada al
Polígon industrial de Bufalvent.

9.3

Proposta per a l’aprovació, si escau, de l’acceptació de l’encomana de gestió a
favor de l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament d’actuacions
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels
objectius del Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES).

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

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.
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Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 6, 7 i 8, que
corresponen als dies 8 i 15 de febrer i 1 de març de 2010, respectivament.

12.

Donar compte de l’escrit de 17 de febrer de 2010, de la Presidència del
Parlament de Catalunya que justifica recepció de l’acord adoptat pel Ple
de l’Ajuntament el 21-9-2009 sobre el model de caixes català.

13.

PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents:
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió
plenària del dia 15 de febrer de 2010.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 2, del dia 15 de febrer de 2010, 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.
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En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 24 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 949, de 10 de febrer de
2010 sobre activació del Pla d’actuació municipal per fires i espectacles
per als dies 27 i 28 de febrer de 2010.

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

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1546, de 18 de febrer de
2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
3/2010, 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 3/2010, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències de crèdit, 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 2010, 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.”
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2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1738, de 3 de març de
2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
4/2010, 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 4/2010, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències de crèdit, 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 2010, 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.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde de 10 de març de 2010, sobre
suplència dels/les regidors/es delegats/es de l’Alcaldia en els casos de
vacant, absència o malaltia

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.

Modificar l’apartat vuitè de la Resolució núm. 5512 de 21 de juny de 2007 i
l’apartat cinquè de la Resolució núm. 3964 de 20 de maig de 2009, que
quedaran redactats en els termes següents:
“Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de
notificació d’aquesta resolució als regidors/es afectats/es, i tindran vigència
dintre del mandat corporatiu 2007-2011, sense perjudici de la facultat
d’avocació d’aquesta Alcaldia.
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins
del termini de les 24 hores següents a la notificació no es manifesta res en
contra.
En cas d’absència, vacant o malaltia dels regidors/es delegats/es, aquesta
Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències
delegades, com a titular de la competència originària, i s’entendrà exercida
la facultat de suplència en base a aquesta Resolució, sense necessitat
d’haver-ne de dictar una altra d’expressa en aquest sentit. En el supòsit
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d’absència de l’alcalde, la suplència serà exercida pels tinents
d’alcalde, per ordre del seu nomenament”.
Segon.

Continuen vigents les Resolucions d’aquesta Alcaldia núm. 5512, de 21 de
juny de 2007 i 3964 de 20 de maig de 2009 , en tot el que no ha estat
modificat expressament per aquesta Resolució.

Tercer.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al
Butlletí Oficial de la Província.”

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde de 26 de febrer de 2010, sobre
aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2009.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2009, en aplicació
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament ................................................................ 26.604.168,15
1.2. Obligacions pendents de pagament ....................................................... 19.100.864,87
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici....................................... 93.827.981,48
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici ............................................................................................... -97.703.445,90
2.3. Resultat Pressupostari ........................................................................... -3.875.464,42
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament

afectat............................................................................................ -302.781,25
2.5 . Resultat pressupostari ajustat ..................................................... -4.178.245,67
3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-09 i que
s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2010

(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004)................................

24.854.054,82

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament ........................................................

26.202.518,32

4.1.1. Drets pressupostaris
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liquidats durant l’
exercici pendents de
cobrament. .................................................... 17.023.055,98
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament. ...................................................... 9.581.112,17
4.1.3. Ingressos pendents
d’aplicació ........................................................ -704.424,50
4.1.4. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris .............. ................................ 302.774,67
4.2. Obligacions pendents de pagament ..............................................

-24.923.302,39

4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant l’exercici....................... 18.316.322,42
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament reconegudes en exercicis anteriors......................... .784.542,45
4.2.3. Pagaments pendents d’aplicació ............. ...............-652,18
4.2.4. Saldos comptes de creditors no
pressupostaris................................................ 5.823.089,70
4.3. Fons líquids ............................................................................................. 1.673.536,79
4.4. Romanent de Tresoreria Total ......................................................... ........2.952.752,72
4.5. Saldos dubtós cobrament ............................................................. ......... -1.540.227,29
4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament
afectat................................................................................................... -10.222.149,70
4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS ........................................................... .................................-8.809.624,27
SEGON.- Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir,
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 2.035.299,76
euros, a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu.
TERCER.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 2009, amb el detall que figura en l’expedient, per un import de
24.854.054,82 euros.
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
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celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril.”
2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. de 1733, de 8 de març de
2010, sobre activació del Pla d’Emergència de nevades.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Activar el Pla d’emergència de nevades, amb efectes a les 7.50 hores del dia
8 de març de 2010, d’acord amb les previsions tècniques que conté.
Segon.- Ordenar la immediata i directa execució d’obres, prestació, i adquisició dels
serveis i subministraments indispensables, incloses en l’informe tècnic descrit a la part
expositiva d’aquesta resolució que es relacionaran seguidament per fer front a la
situació d’emergència provocada per la nevada generalitzada caiguda a la nostra
ciutat.








Abastaments alimentaris
Combustibles
Sal de desglaç (potassa)
Maquinària (pales excavadores amb ganiveta, tractors, motonivelladores,etc)
Estris (pales, raspalls,etc)
Contractació d’empreses foranies per tasques de neteja.
Altres subministres no previstos

Tercer.- Requerir als serveis financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front
a les despeses que es puguin originar, sens perjudici de la tramitació dels
corresponents expedients de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el
moment oportú.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.”
2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 10 de març de 2010, sobre
desactivació del Pla d’Emergència de nevades.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Desactivar, amb efectes de les 10.00 hores del dia d’avui (10 de març de
2010) el Pla d’emergència de nevades, activitat per resolució de data 8 de març de
2010, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va motivar la seva
activació i que les previsions meteorològiques per les properes hores no preveuen risc
de nevades, sinó millora de la situació de forma generalitzada, elements que
determinen i aconsellen aquesta desactivació.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.”
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El senyor Javaloyes Vilalta per part del GMPPC i el senyor Sala Rovira pel GMCiU,
demanen al regidor d’Hisenda una explicació detallada sobre el punt 2.5, relatiu a la
donació de compte de la Resolució que aprova la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2009.

El senyor Jordà Pempelonne informa que el tancament de l’exercici 2009 presenta
dues xifres rellevants, una el resultat pressupostari, de 4.178.245,67 € negatius, i la del
romanent de tresoreria, de 8.809.624,27 €, també negatiu. En aquesta última xifra hi
ha uns drets de 2.035.299,76 € que compensarien en exercicis futurs una part
d’aquest romanent. En la resolució també s’aprova que aquests drets futurs, un cop
ingressats, es destinin a cobrir els romanents negatius de tresoreria.
Quant a l’evolució d’aquestes xifres respecte a anys anteriors, pel que fa al romanent
de tresoreria, informa que fa dos anys era de 5.100.000 €, en números rodons,
negatius, el 2008 va ser de 3.800.000 €, i el 2009 de 8.800.000 €, creixement que
quadra si s’explica a través del romanent que s’arrossegava del 2008 amb 3.800.000 €
i aquest any es presenta un resultat pressupostari negatiu de 4.200.000,
aproximadament.
Recorda que en el darrer ple de l’any passat es va fer un repàs de tots els drets i
obligacions acumulats i s’eliminen les que es considera que ja no es cobraran o que no
s’hauran de pagar i això ha donat un resultat afegit de 800.000 € negatius que se
sumen al romanent.
Diu també que aquest dèficit de 4.200.000 € ve donat per una baixa important
d’ingressos en diferents apartats. Per part de l’administració central hi ha més
d’1.600.000 € menys del previst, per part de la Generalitat 1.582.000 € menys, amb
l’ICIO també hi ha hagut una baixa important d’1.400.000 €, amb cànons d’empreses
de serveis com Telefònica, Endesa, també, i amb les llicències urbanístiques com
d’activitats hi ha hagut 300.000 € amb cadascuna, baixes que sumades pugen a un
total d’uns 6’5 M€ menys d’ingrés dels previstos i si ja hi havia un dèficit de 4’2 M€, en
realitat vol dir que hi ha hagut un estalvi important de 2,3 M€, però insuficient per fer
front a les baixes d’ingressos que hi ha hagut.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que aquestes dades que ha explicat el regidor
d’Hisenda ja se sabien perquè han estat fetes públiques, però el GMPPC lamenta que
no faci cap mena d’anàlisi sobre com evidenciar i com aprofundir l’estalvi que han
executat.
Recorda que el 21 de desembre passat, el GMPPC deia que el pressupost que l’equip
de govern presentava i les operacions de refinançament que s’aprovaven per tirar
endavant el pressupost per al 2010, preveia amb tota probabilitat que els números
s’acostarien a un dèficit per al 2010 d’uns 14 M€.
Quan es tanca l’exercici del 2009 amb un romanent de tresoreria i un dèficit de gairebé
9M€ i es vanaglorien sobre l’estalvi fet de 2,3 M€ perquè no s’adonen de les pèrdues
d’ingressos que successivament s’anaven produint al llarg del 2009, com ja s’anava
avisant que els ingressos anaven baixant. Si creuen que amb aquest estalvi de 2,3 M€
ja es poden donar per satisfets, el GMPPC se sent decebut que l’equip de govern no
presenti cap mena de línies d’actuació o que no hagi anunciat cap mena de supòsit de
refinançament que hauria de dur a terme, ja que en una situació econòmica com
l’actual i que l’equip de govern ha volgut minimitzar en el sentit que com que hi ha
hagut menys ingressos encara s’han estalviat 2,3M€, però hi ha un romanent negatiu
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de 8,8 M€, el GMPPC veu una manca de lideratge i de saber on i com es volen portar
les finances d’aquesta administració i el més preocupant, saber de quina manera volen
fer front a una situació tan negativa que afectarà a la prestació de serveis als
ciutadans, passant des de l’àmbit dels sectors socials, de serveis de manteniment,
d’urbanisme i d’educació.
El GMPPC troba a faltar les previsions de l’equip de govern per fer front de forma
efectiva a aquesta situació tan delicada, ja que des del seu grup sempre s’ha estès la
mà per treballar conjuntament, mà que ha estat refusada i relegada a un segon terme.
El senyor Sala Rovira diu que en referència als pressupostos del 2008, però
bàsicament del 2009, el GMCiU va intentar crear una certa sensibilització respecte als
pressupostos que es portaven a aprovació en aquesta sala de plens, que eren uns
pressupostos que no s’adeien amb la realitat i que el ventall de possible dèficit per al
2009, tal com preveia el GMPPC com el GMCiU, l’han encertat bastant, i que fins i tot
el GMCiU es va quedar una mica curt, perquè es va dir que podria estar entre 6 i 9 o 7
i 10 milions de dèficit.
Pel que fa a aquests 8.809.624,27 € de romanent negatiu de tresoreria a què es referia
el senyor Jordà, si quan es va fer el refinançament del dèficit de tresoreria del 2007,
que es va demanar un préstec, del qual 2.243.003,40€ encara no s’han retornat i una
part s’ha de retornar en el decurs del 2010, 1.400.000 del 2010 i 700.000 el 2011,
aquests 2.243.003,40€ que són dèficit encobert i finançat amb una operació
d’endeutament, formen part del dèficit real que té l’Ajuntament de Manresa, i no
s’estaria parlant de 8,8 sinó d’11,052 milions; i legalment és correcte perquè la llei ho
permet .
Diu que de l’endeutament pendent, una part no serveix per fer res sinó que serveix per
tapar un forat que es va crear l’any 2007 i que amb un crèdit del 30 de desembre de
2008 es van hipotecar les possibilitats d’inversió de l’Ajuntament de Manresa, per
cobrir un dèficit anterior.
El dèficit real a 31-12-2009: 11,52 M€, dels quals 2,243 M€ estan finançats per un
crèdit, però són dèficit.
Quan es discutia el pressupost del 2010, el GMCiU i altres grups de l’oposició van
advertir de la situació en què es trobarien amb el tancament del 2009 i no creien
adient el pressupost que s’estava posant sobre la taula per al 2010, ja que té
encoberts una sèrie de dèficits amb ingressos inflats, que tothom sap que no hi seran, i
que ajudaran a augmentar el dèficit de tresoreria en el seu tancament.
El 2010 no s’estarà parlant de 8,8 M€, sinó que aquest número s’haurà convertit entre
12 i 14, perquè per altra banda, i aquest és el problema que el GMCiU detecta, com a
portaveu dels temes econòmics, entén que no s’estan fent els deures pel que fa a la
gestió de la despesa, que no s’estan fent els deures amb la gestió de temes que hi
poden haver respecte a possibles increments, que no d’impostos, però sí d’ingressos.
Diu també que, així com el 2009 s’han recuperat temes d’IBI que hi havia antics,
encara deu quedar algun calaix per acabar de sanejar, val la pena fer un esforç perquè
això pot ajudar que les coses no s’escapin més en aquests dèficits.
El que preocupa al GMCiU és que, tot i que en aquesta sala de plens i en la Comissió
d’Hisenda, s’ha sentit diverses vegades que es faran estudis per reconduir la despesa,
troba a faltar que l’equip de govern presenti un estudi en profunditat, amb una bateria
de propostes, quantificada, planificada en el temps, perfectament delimitada i
estructurada; aleshores creuran que s’està fent un esforç amb la reconducció de la
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despesa, capítol per capítol, fent determinades accions amb uns objectius i que es
planifiqui una estratègia concreta.
A partir d’aquí potser guanyin credibilitat, però té dubtes que siguin capaços de fer-ho
perquè anar trampejant i fent que les coses segueixin funcionant més o menys i ja es
veurà com se soluciona, així ja es porta tota la legislatura, amb un error d’entrada l’any
2007 que, convençuts que tot aniria bé, es va tancar amb un romanent de tresoreria
negatiu de 5.110.000 €. Des d’aquell moment es va passar dels 5 milions als 7,5 del
2008, als 11 del 2009 i augura una xifra superior per al 2010.
No és això el que desitja l’oposició perquè en el fons s’està perjudicant la gestió dels
serveis de la ciutadania de Manresa i aquest és un tema amb què no s’hi pot jugar.
Cadascun, en la mesura de les seves possibilitats i responsabilitat, ha de saber on ha
de posar el seu llistó i aquí ningú no ho ha fet, i així serà impossible reconduir una
situació que la ciutat patirà els propers 5 o 6 anys.
Reconduir un dèficit d’aquest nivell no es fa en tres o quatre anys i la propera
legislatura feina hi haurà per endreçar el que s’ha espatllat en aquesta. No tots els
problemes vénen de la gestió de l’Ajuntament de Manresa, hi ha un problema general
de finançament de les administracions locals que tothom sap que a nivell de l’estat
segurament el finançament que s’està donant no és l’adient, però aquest no és el
moment per demanar que es canviï el sistema de gestió i que s’augmentin les
aportacions.
Segueix dient que l’endeutament es troba dintre de la legalitat, amb un 113 %, quan fa
tres mesos s’estaria fora perquè era el 110 %. L’Estat va ser benevolent amb la Llei de
Pressupostos del 2010 perquè no tenia recursos, i aquest i la majoria d’ajuntaments
s’han endeutat, però aquesta capacitat d’endeutament si no es gestiona bé l’únic que
fa és “pa per a avui i gana per a demà”, perquè cada vegada s’hauran de retreure més
diners de l’ordinari per destinar-los a la càrrega financera, perquè tot això s’ha de
tornar i per agreujar-ho i perquè no hi ha altra solució el mes de desembre es va
plantejar un refinançament del 50% del deute.
No sap si amb la situació actual de l’Ajuntament de Manresa farà falta un pla de
sanejament o no, però el que sí és cert és que el tema de l’estabilitat pressupostària
està sota mínims. Encara que es digui que hi ha 2.035.000 € que potser que es cobrin
durant aquest any i que ajudarà a minimitzar el dèficit acumulat del romanent de
tresoreria, és clar que cal tenir en compte que el dèficit que es generi el 2010, aquests
8 milions ja hi són ara, i a partir d’aquí ve tot el pressupost 2010 amb tot el desgavell
de desquadres interns d’ingressos que van per sobre, que no arribaran, i despeses
que van per sota, que sí que es produiran, i que el resultat d’aquesta conjunció de
variables donarà un dèficit superior als 8 milions, que el GMCiU situa al voltant del 4050%, entre 12 i 14 milions d’euros al tancament del 2010.
L’equip de govern no s’ha pres seriosament la situació econòmica, no pren decisions
valentes, hi ha unes prioritats que s’han de salvar, i aquesta situació no es pot deixar
passar cap al futur.
El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP comparteix la preocupació de la resta de
grups de l’oposició i de l’equip de govern per la situació financera de l’Ajuntament i
voldria afegir una preocupació que té a veure amb un projecte que s’ha exposat
públicament aquesta setmana i que considera oportú citar.
Es refereix al model de finançament del nou projecte de l’Ateneu de les Bases, model
que sembla que és el que utilitza la Generalitat per tirar endavant projectes quan no té
capacitat econòmica per fer-los i quan no vol endeutar-se formalment, tot i que és un
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endeutament encobert, que és el del peatge a l’ombra, és a dir, una empresa privada
fa la inversió i després la Generalitat li paga un cànon anual. El model de finançament
de l’Ateneu de les Bases és molt semblant, un privat fa la inversió, però després
l’Ajuntament haurà d’anar pagant un cànon anual perquè els números surtin i, a més a
més, deixarà de rebre una sèrie d’ingressos que si aquest edifici fos de titularitat
municipal o de gestió municipal des del primer moment, aquests ingressos anirien
directament a l’Ajuntament.
Al GMCUP el preocupa que s’hagi optat per aquest model a l’hora de tirar endavant
projectes perquè és un endeutament encobert que encara hipoteca el futur la gestió de
l’Ajuntament, per molt que el projecte sigui necessari, però el model de finançament
utilitzat considera que no és el més adequat.
Diu que no comparteix tant el criteri de la resta de grups que l’han precedit, que s’ha
posat molt d’èmfasi en reduir despeses i al GMCUP li sembla que els Ajuntaments no
hauria de ser el que els hi tocaria reduir despesa, perquè ja gestionen un pastís molt
petit dels pressupostos públics, sinó incrementar aquests pressupostos públics.
Els ajuntaments estan insuficientment finançats i s’ha de reclamar més finançament i
seria oportú que tots els grups presents hi reflexionessin sobre què suposa. Hi ha un
país que té el dèficit fiscal més gran d’Europa i això també repercuteix en els
pressupostos d’aquest Ajuntament, i cal que tots hi reflexionin sobre si la relació que
Catalunya té amb l’Estat espanyol a nivell, si més no pressupostari i financer, és
raonable o no ho és.
El senyor Jordà Pempelonne reconeix que no ha explicat el Pla d’actuació de l’equip
de govern i que només ha donat les dades del tancament.
Pel que fa al senyor Javaloyes, que ha demanat propostes d’actuació, i al senyor Sala,
que diu que cal augmentar els ingressos i rebaixar les despeses, recull el consell, però
l’equip de govern fins aquí ja hi havia arribat i havia superat aquest estadi.
Diu que el senyor Sala barreja les xifres perquè el 2007 diu que hi havia un dèficit de 5
milions, el 2008 de 7 milions, i ara d’11 milions, quantitat que no sap d’on surt.
Els pressupostos els elabora l’equip de govern i és qui decideix les quantitats per cada
concepte i com a govern són plenament responsables. Amb els tancaments és una
mica diferent. En el tancament el govern no intervé directament, és un treball
comptable de recopilació de tot el que ha passat durant l’any, que queda reflectit en un
document de tancament, amb el qual el govern no hi ha dit res, el rep i efectivament és
una sanció de la gestió que ha tingut durant l’any.
Diu això perquè considera que no es pot jugar amb les xifres, Les xifres són les que
són, el romanent de tresoreria, que és l’històric acumulat de la gestió de l’Ajuntament
quant a tresoreria, és de 8.800.000 €, no és d’11 milions, perquè si això fos discutible
entén que no caldria tenir tècnics ni ningú que els fiscalitzés sinó que ja presentarien
directament els números que volguessin.
Respon que efectivament el 2007 va ser de 5,1 M€, el 2008 no va ser de 7 sinó de 3,8
M€ i el 2009 és de 8,8 i no d’11.
Dit això, la situació no és gens positiva i com a regidor d’Hisenda no li fa cap gràcia
haver de presentar aquest romanent de tresoreria de 8,8 M€.
A partir d’aquestes dades i per rebaixar el to apocalíptic del senyor Sala, recorda que
l’Ajuntament de Manresa no és l’únic que es troba en aquesta situació, la situació
econòmica que hi ha no és responsabilitat d’aquest equip de govern. Es va
reaccionant en funció dels resultats i de la marxa de la situació dintre de les
possibilitats i tampoc hi ha la voluntat de passar la pilota endavant i de dir que ja ho
solucionaran els qui vinguin, perquè la voluntat de seguir governant hi és, per tant, la
voluntat és la de resoldre-ho al més aviat possible.
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Diu que absorbir 8,8 M€ és impossible fer-ho amb un pressupost com l’actual de 74
M€ de despeses ordinàries. En realitat és un 11,8% del pressupost d’enguany, per tant
aquesta recuperació s’haurà de fer progressivament.
Fent una mica d’anàlisi, diu que ja fa dos anys que es fa contenció i si es miren els
pressupostos ordinaris la inversió és molt variable i es pot anar decidint cada any si
se’n fa més o menys i per tant, no és significativa, el que sí és significatiu són les
despeses corrents que cada any es repeteixen.
A partir del 2008 hi ha hagut una congelació de la despesa ordinària. L’any 2008 el
pressupost va ser de 73,8 M€, el 2009 va ser de 74,6 M€ i el del 2010 és de 74,70 M€,
per tant, amb una lleugera baixa aquest any, però no és suficient perquè es continuarà
generant dèficit i cal fer més esforços.
Valora l’esforç que s’està portant a terme durant aquests dos anys pel que fa a la
contenció,perquè no és tan fàcil com congelar sinó que en realitat hi ha moltes
despeses que pugen, es vulgui o no, que es van incrementant i són la majoria d’elles,
per tant per congelar s’ha hagut de rebaixar bastant una bona part dels apartats.
Diu que també cal no afegir noves despeses, reduir el cost de moltes d’elles, algunes
de les quals no es poden deixar de fer però sí que es poden reduir, i per acabar,
plantejar la supressió d’algunes. No les citarà però sí que dirà tota una sèrie de línies
de treball.
Recorda que en el debat de pressupostos ja es va dir que calia posar-se a treballar per
reduir les despeses que en aquell moment s’aprovaven. Hi ha una sèrie de contractes
que es poden rebaixar però primer cal negociar i després es podrà rebaixar.
Des del mes de gener un grup de tècnics de totes les àrees de la casa està treballant
en una sèrie de propostes. S’ha demanat a les diferents àrees tècniques que facin
propostes de millora tant pel que fa a ingressos com a despeses.
Diu que hi ha bosses d’ingressos que es poden obtenir i són significatives, que hi ha
bastants expedients d’IBI endarrerits i que també es reforçarà la Unitat de Gestió
Tributària perquè sigui capaç, sense augmentar els impostos, de millorar el cobrament
dels rebuts.
L’increment de plantilla està congelat, però també s’ha previst un pla de reducció
d’hores extres molt important i també de no substitucions amb personal extern, per
tant, les baixes que es produeixin s’aniran cobrint amb personal de la casa.
Es treballa en la revisió d’un paquet important de concessions. Allò que ja es va fer
l’any passat amb les residències de la tercera edat, es va rebaixar l’import de la
concessió, també s’està treballant amb d’altres concessions.
Es posaran en marxa nous concursos, alguns serveis que no sortien a concurs ara
s’adjudicaran per concurs com el servei de telecomunicacions de la casa, de
l’enllumenat públic, i de la renegociació o redefinició, perquè en algun cas s’ha de
renovar, de la concessió de la recollida d’escombraries i del transport públic.
Pel que fa als equipaments municipals també s’està elaborant un pla de gestió. Hi ha
les escoles per una banda, els equipaments esportius, els culturals i això sembla
evident que si es gestiona de forma integral es podran obtenir estalvis. També es
treballa en l’estandarització de la contractació de serveis professionals, es contracten
serveis professionals sobretot pel que fa a tallers, seminaris, cursos de formació i el
que es vol és estandaritzar les tarifes que l’Ajuntament pagarà amb totes aquestes
activitats, cosa que en aquests moments cada servei en principi contracta segons el
seu criteri.
Pel que fa a les compres també s’està centralitzant determinades compres, però
aquelles que tenen uns volums més importants es centralitzaran probablement amb
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aquell servei que més compri aquell tipus de producte o de servei i també s’espera
obtenir estalvis importants, ja que no és el mateix un únic punt de compra d’un
determinat producte que 4 o 6.
També s’està fent una racionalització de les subvencions de l’ajuntament, amb una
reducció important amb el pressupost del 2010, coordinant entre tots els serveis els
criteris per a la seva adjudicació i una valorització d’aquestes subvencions i de les
cessions d’equipaments i locals municipals. Moltes entitats tenen equipaments
municipals cedits i com a cultura de l’estalvi és important que les entitats sàpiguen que
és el que val allò que no paguen i que l’ajuntament els aporta.
La llista és més extensa i s’està fent un pla per intentar reduir per tot arreu, no hi ha
cap capítol que s’escapi a aquest estudi.
Per acabar diu que la situació no és que tothom vagi perfecte i que només
l’Ajuntament de Manresa generi dèficit. Hi ha bons gestors que també estan generant
dèficit en aquests moments i recorda que la situació és complicada perquè s’ha de
gestionar una baixa d’ingressos amb un manteniment de serveis als ciutadans que no
es poden deixar de prestar, fins i tot amb algunes àrees un reforçament de la despesa
amb algun tipus de serveis als ciutadans, que això s’ha estat fent i també valora
l’esforç que s’està fent de mantenir dintre de les possibilitats els terminis de pagament
als proveïdors perquè la majoria són empreses de la comarca que també depenen en
part dels diners que reben de l’Ajuntament. La tardor passada es va allargar superant
els 100 dies de pagament, però es va posar en marxa una operació de “confirming”
que permet reduir aquests terminis i ara el mes de març es recuperaran els 60 dies
mitjançant aquesta operació.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que la situació és prou delicada com perquè es vulgui
fer la lectura que des de l’oposició es vol ficar el dit a la nafra i furgar en ferides,
perquè són ferides compartides, ja que moltes realitats que s’han de viure com a
regidors les han de compartir amb ciutadans que també tenen problemes.
Malgrat que sigui una situació que afecta a la majoria d’ajuntaments del país el
problema el tenim per una gestió feta des de l’Ajuntament de Manresa.
Si aquesta vegada el senyor Sala ha estat titllat d’apocalíptic, el 21 de desembre
passat, quan es referia a la situació de catarsi econòmica i financera de l’ajuntament,
també va rebre aquest adjectiu.
El GMPPC deia que el 2010 s’acabarà amb un dèficit de 14 M€, no només per la
deficient gestió del govern sinó també perquè s’han d’augmentar una sèrie de serveis i
prestacions que la ciutadania demanda i que no es poden defugir.
Hi ha moltes maneres de retallar despeses i de fer-hi front i aquesta és una visió molt
diferent de la del govern i d’aquest grup de l’oposició. No es farà reiteratiu però com
que el 21 de desembre passat ja va sortir aprofitarà per recordar-ho, ja que amb la
seva llista de bones intencions, de reduir el cost de moltes despeses, amb el tema de
contractes, la centralització de compres, la reducció de despeses pròpies
administratives..., li ha recordat el cartutx de tinta de la impressora del grup municipal,
quan ja deia que feia tres mesos que no en tenia, el seu grup ja hi col.labora amb la
reducció de despesa, però l’Ajuntament ha d’estar molt malament que encara no
disposi d’aquest material.
Es pregunta com es pot retallar, amb la nova concessió del servei d’escombraries,
l’import dels més de 6 M€ que suposa la concessió d’aquest servei i obtenir els
mateixos serveis que hi ha actualment, perquè tots els plecs de clàusules
administratives i de concessions que estan desenvolupades per a una possible i
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hipotètica aprovació per al proper mes funcionen sobre el mateix pressupost i una
mica més. No es tracta de si es compren dos paquets de folis o dos mil, es tracta de
paquets de concessions i de veure de quina manera es poden reduir perquè hi ha un
cercle tancat de pressupost que els limita en el seu marc d’actuació.
Si solament es tracta de fer front amb aquests quasi 9 M€ de romanent de tresoreria
amb la reducció d’uns paquets de concessions que estan limitades i lligades, però que
veu difícil poder renegociar i en definitiva dels paquets de compres d’una sèrie
d’elements interns que no se sap de quines partides de diners s’està parlant, però si es
pot intentar reduir un 10% aquest import, difícilment creu que això signifiquin partides
importants de diners, tot hi ajuda però creu que anirà en detriment dels serveis
d’educació, d’assistència social i de manteniment que presta l’Ajuntament.
No n’hi ha prou amb dir que es congela, amb dir que se suprimiran despeses sense
saber exactament de què s’està parlant, quan un 48% del pressupost aprovat ve de la
massa salarial. Aquesta és una realitat que ja fa més de dos anys que dura i que
difícilment es pot solucionar perquè el problema ja fa temps que s’arrossega i si no
s’han fet actuacions cal ser conseqüents perquè 9, 10, 14 milions són molts diners que
provocaran que la ciutadania se’n ressenti.
El senyor Sala Rovira diu que ha intentat utilitzar un to molt tranquil, com és habitual,
i no pas apocalíptic, però si dir les coses pel seu nom i dir que la interpretació de la
informació és ser apocalíptic, creu que és ser realista moderat amb un cert grau
d’optimisme i amb voluntat d’arribar a trobar sortida als problemes.
L’equip de govern tenia un romanent negatiu de tresoreria de 7.549.997 € a 29 de
desembre del 2008, i el dia 30 de desembre de 2008 es va fer una operació de
finançament de dèficit amb un crèdit de 3.378.339€. Els números són una cosa freda
però viva i s’han de saber interpretar, però quan es diu que s’està fent molta contenció
creu que és mentida perquè, amb ànim de ser realista, els números no solament s’han
de veure sinó que s’han d’analitzar.
El dèficit real és de 7.549.000 € i lògicament l’Ajuntament, que en aquell moment va
creure que tenia capacitat i l’oportunitat, perquè faltaven encara dos anys i mig per
acabar la legislatura, de finançar una part d’aquest dèficit, va fer un crèdit de
3.378.339€, però això, encara que ho financiï i faci abstracció, cal agafar la part que
ajuda a fer anàlisi, el dèficit és de 7.549.000 €, 3 M€ queden en el romanent de
tresoreria i 3.300.000€ queden penjats en un banc.
Si l’equip de govern no hagués fet l’operació de finançament de la part d’aquell dèficit
del 2007, que eren 5.110.000 €, si no hagués fet aquest finançament 7.549.000 € 48 h
abans d’acabar l’any es va fer una operació de tresoreria, però això no canvia el
dèficit, el que passa és que en comptes de deure’ls a les arques municipals els deu al
banc, però els continua devent, no els té.
Igualment passa el 2009, però hi ha una part que s’ha amortitzat, 1.200.000 s’han
amortitzat i d’aquests 3.300.000 queden per amortitzar 2.243.000, a més a més del
dèficit dels 8.800.000 que diu la liquidació del pressupost. Hi ha una part del dèficit que
s’està finançant a banda, però que continua essent dèficit, amb l’agreujant que, a més
a més, limita la capacitat d’endeutament i possiblement si no hi haguessin aquests 2 i
escaig milions no s’arribaria al 113 i es quedaria amb el 110.
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Quan l’equip de govern diu que porta dos anys de contenció perquè el 2008: 73,8, el
2009: 74,6 i el 2010: 74,7, en aquests tres anys hi ha dues operacions de
refinançament, i això vol dir que per això es fa, no per a altra cosa, perquè
financerament no es milloren els tipus que es paguen sinó que s’empitjoren.
L’equip de govern ha aconseguit quadrar el pressupost a base de retornar menys
principal als bancs i augmentar l’endeutament i aquests recursos que no torna als
bancs els dedica a altres despeses. Fer contenció seria no haver fet el refinançament i
aquests recursos que ha alliberat dels bancs no gastar-los amb altres coses i
aleshores no s’estaria al 73,8, 74,6 i 74,7 sinó 73, 70 i 68, aleshores s’estaria fent
reducció. Ara no se’n fa, s’ha fet refinançament, deixar de pagar als bancs el principal i
aquests diners en lloc de pagar-los als bancs s’estan gastant amb altres capítols de la
despesa, capítol I, II, III, IV, que a més són els capítols que els gasta i que al no
retornar el principal en deu més i ha de pagar més interessos i a més el refinançament
que fa és a un tipus més alt, amb la qual cosa encara n’ha de pagar més. El capítol IV
són subvencions i els diners d’ordinari els gasta amb això.
Pel que fa a l’enumeració del que s’està treballant en la comissió a què es feia
referència en els pressupostos del 2010, i que aniria tenint fruits en el decurs d’aquest
exercici, el GMCiU demana que en un proper ple, a mesura que es vagin tancant
temes, els quantifiquin i posin sobre la taula, per veure amb quin nivell ajuden a
minimitzar els dèficits pressupostaris. No dubta de la voluntat de fer coses però cal
quantificar-les en el temps i amb imports.
També demana que l’equip de govern faci arribar la situació d’endeutament actual,
amb la planificació en els propers 5 anys de retorn de principal i de pagament de
despeses financeres, per tal de conèixer el pes que això suposa en el pressupost
actual i en els pressupostos futurs.
El senyor Jordà Pempelonne respon al senyor Javaloyes que espera no haver
d’arribar als 14 milions que esmentava. Pel que fa a la reducció considera que cal
tenir-ho tot en compte, i fer reducció en paper significarà poc perquè aquest tema ja
estava centralitzat, però amb les altres centralitzacions segur que es reduirà i es
necessita qualsevol reducció si es vol compensar tot el romanent que s’arrossega.
Reduccions de 10.000 € potser puguin no semblar significatives però si es
menyspreen mai s’hi arribarà.
Per altra banda, efectivament s’ha de parlar de les partides més grosses. Si les grans
concessions ja es deixen fora de la reducció, no cal que s’hi posin perquè d’on es pot
retallar és dels imports grossos, no es poden retallar 10.000€ d’una partida de
15.000€, en canvi, d’una partida de 500.000€ segurament se’n podran retallar
100.000€, per tant, si s’han de reduir milions d’euros o s’agafen les partides grans o no
cal posar-s’hi i és l’obligació d’aquest equip de govern.
Quan diu que això no es pot fer si no es rebaixen serveis, és obvi que no es pot dir que
si fins ara en donaven 10 i a partir d’ara en donaran 8, demanar que facin el mateix,
potser se’n podran donar 9’5 i faran el mateix. Més enllà del debat, si la gestió d’aquest
ajuntament és bona, dolenta o regular, la situació general el que diu és que s’ha estat
vivint molt bé i que d’aquí a 5 anys no es viurà igual de bé que fa dos anys, per tant vol
dir que s’ha de fer un pas enrere, o baixar un graó amb tot el que es tenia i
l’Ajuntament tampoc se n’escapa, per tant hi haurà menys serveis municipals, i això és
també el que ha de permetre reduir la despesa.
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Pel que fa al personal, que representa el 48% del pressupost ordinari, fa uns anys era
només del 42%. S’ha fet contenció, s’han rebaixat moltes despeses i en canvi el
personal no s’ha pogut rebaixar, per tant va agafant més pes dintre del pressupost
municipal.
En resposta al senyor Sala diu que el préstec que es va contractar el 30 de desembre
de 2008, per 3.700.000€ aproximadament, és una de les recomanacions que dóna la
llei quan hi ha un romanent negatiu de tresoreria, que cal absorbir al més aviat
possible, i una de les vies que dóna la llei és contractar un préstec per compensar
aquest romanent negatiu.
Això és el que es va fer en aquell moment i hi va haver un superàvit el 2008 de
600.000€, que si no s’hagués contractat aquest préstec hauria estat un dèficit de més
de tres milions negatius el 2008.
El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2008 és de 8.800.000€, i aquest
préstec que s’amortitzarà abans de les eleccions, perquè aquesta és una condició
legal, el proper govern municipal ja se’l trobarà amortitzat. Ja se n’ha amortitzat 1 milió
i ½ l’any passat, 1,5 més està en el pressupost del 2010 i quedaran uns 700.000 € per
al 2011.
Acaba dient que l’equip de govern fa contenció de la despesa, però hi ha despeses
que creixen, com en temes de Serveis Socials o d’Educació en què ha apostat per fer
créixer, i hi ha partides que baixen de forma important. Hi ha hagut contenció amb uns
esforços importants a la baixa de moltes partides, no només de les financeres a través
del refinançament
L’alcalde manifesta que els números són l’instrument que tenen els ajuntaments per
donar resposta a les necessitats ciutadanes, aquest és l’element bàsic i això no s’ha
d’oblidar, una altra cosa és que es gestionin millor o pitjor.
S’ha recordat que el marc econòmic no és bo i que afecta totes les economies, també
els municipis i que no hi ha ningú que hagi trobat la vareta màgica per sortir-se’n
d’aquesta situació, enlloc.
Diu que quan es va fer el pressupost del 2008 i del 2009 es va dir que si calia fer
dèficit es faria, i els números han sortit amb dèficit, i això es deia perquè entenien que
si la ciutat estava acostumada a rebre uns serveis aquests s’havien de donar. Hi ha un
mínim de serveis bàsics als quals no es pot renunciar.
L’Ajuntament no és una empresa privada que busca guanys, és una administració
pública que ha de donar serveis a la ciutadania, del tipus que sigui, pot haver-hi
prioritats, com les escoles bressol, els serveis socials, l’enllumenat, la neteja, i quan es
parla que no hi ha diners, per on es comença a reduir?. S’han de reduir aquests
serveis bàsics? Per això ja es va dir en el seu moment que si en aquests casos cal fer
dèficit es farà.
Un altre element és que aquests 8’8 milions de dèficit estan a la ciutat, estan en
serveis prestats, no estan a la butxaca de ningú, s’han avançat d’alguna forma. Una
altra cosa és que aquest servei prestat a l’avançada s’ha de tornar, i si ara hi ha dèficit
ja vindran èpoques en les quals quan hi hagi millor bonança econòmica, ja es
retornarà aquest dèficit. Aquesta no ha de ser l’excusa per dir que ja ho pagaran els
qui vinguin. Si ara l’ajuntament pot aguantar aquest dèficit l’aguantarà, la privada no
pot fer-ho, ha de tancar.
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Cal optimitzar al màxim tots els recursos de què es disposa i allà on hi hagi despeses
que es puguin anul.lar s’anul.laran, allà on es pugui fer el mateix servei amb menys
recursos es farà, però hi ha una sèrie de coses a les quals no s’hi pot renunciar.
Per acabar diu que l’economia té èpoques bones i dolentes, hi ha moments que s’ha
hagut de governar amb diners i d’altres sense, alguns amb superàvit i d’altres amb
dèficit, amb més o menys experiència, per tant aquesta és la situació que toca viure i
el deure d’aquests 25 regidors és donar serveis a la ciutat. L’equip de govern agraeix
la mà estesa que han posat i si el regidor senyor Jordà no té inconvenient en el proper
ple presentarà tots els plans de treball, de finançament i de sanejament per continuar
donant serveis a la ciutat, per poder tenir una gestió econòmica el màxim de sanejada
possible.
3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’autoprotecció de l’edifici
Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, plaça Major, 1.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 de febrer de 2010, que es transcriu
a continuació:
“Atès que el servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha redactat el Pla
d’autoprotecció de l’edifici Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, situat a la
Plaça Major, número 1.
Tenint en compte que l’article 19.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, estableix que els plans d’autoprotecció preveuen per a determinats
centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a
conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de
risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.
Atès que el mateix article 19, apartat 5, estableix que els plans d’autoprotecció, han de
ser aprovats, quan sigui procedent, per l’òrgan competent en la matèria corresponent i
han d’ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament corresponent.
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.
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 el ja
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.
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Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la Secció jurídica
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil,
respectivament.
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
“ 1r.- Aprovar el Pla d’autoprotecció de l’edifici Casa Consistorial de l’Ajuntament de
Manresa, situat a la Plaça Major, número 1, i que s’adjunta com annex al present
dictamen.
2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als
efectes de la seva homologació.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 10 de març de
2010, que es transcriu a continuació:
“1.

Antecedents

Atès l’actual context de crisi, destrucció d’ocupació i increment de necessitats de
serveis socials, aquest Ajuntament considera necessari afavorir aquelles iniciatives
que es destinin al foment de l’ocupació i a posar a l’abast de la ciutadania serveis
considerats d'àmbit social, i considerar-les d’interès municipal.
En el marc del que preveu el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Real decret legislatiu 2/2204, de 5 de març (en endavant TRLHL) aquest
ajuntament va establir diverses bonificacions potestatives en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Entre elles, es va establir un bonificació del 50% de la quota de l’impost per les obres
d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació.
Vist que el percentatge esmentat no exhaureix els límits imposats pel TRLHL per a les
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, pel fet de concórrer
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circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació, que
estan fixats en el 95% de la quota de l’impost.
És per això que es considera oportú incrementar el percentatge de bonificació de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per les obres esmentades,
fins al límit del 95%.
La cap de secció de Gestió Tributària ha emès informe sobre l’impacte econòmic de la
implantació d’aquesta mesura, basat en els expedients tramitats en els anys 2008 i
2009, del qual s’infereix una disminució d’ingressos al voltant dels 30.000 euros
anuals.
2.

Consideracions legals

1.

L’article 103.2 a) del TRLHL estableix que les ordenances fiscals podran
regular una bonificació de fins al 95% sobre la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres a favor de les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin tal declaració.

2.

Els art. 15 a 19 del mateix TRLHL, en allò referent al procediment a seguir per
a la imposició i ordenació dels tributs locals i la modificació de la seva
ordenació.

Per tot això, el regidor delegat d’Economia proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’apartat 4 de l'article 4-bis de
l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, que passarà a tenir la redacció següent:
4.
Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost les obres
d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació,
circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a
l’efecte.
La resta de l'article 4-bis no es modifica.
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció del
l'article modificat, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província.
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació,
els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
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TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats, que
entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP.
QUART Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui, als efectes de la signatura de
quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.”
El senyor Jordà Pempelonne informa que es tracta d’una modificació puntual de
l’ordenança fiscal que fa referència a un epígraf concret que ja existia, que diu
“Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost les obres d’especial
transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, circumstàncies que caldrà
justificar en expedient especialment instruït a l’efecte.”
La modificació que s’aprova és que el 50% passa a ser del 95% i el motiu és una
petició de la Fundació Sociosanitària de Manresa de cara a la construcció de la nova
residència de la tercera edat que hi haurà a la Parada, que serà íntegrament finançada
per l’esmentada Fundació, en la qual l’Ajuntament no hi farà cap aportació i s’ha
valorat que en aquest cas una fundació, presidida per l’alcalde de la ciutat, es podria
fer aquesta aportació de no cobrar l’impost de construccions.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que en el tema d’ordenances fiscals el GMPPC va
votar en contra, però tenint en compte el precepte pel qual es presenta aquesta
modificació i donades les circumstàncies actuals el vot del seu grup serà favorable.
El senyor Sala Rovira diu que aquest Ple sempre s’ha mostrat molt caut a l’hora de
fer bonificacions amb el tema dels impostos, ja no parla de les taxes dels preus
públics, però sí en el tema d’impostos ha estat excessivament moderat. En aquest cas
es fa una modificació important, s’obre una porta a l’ICIO, i a l’obrir-la cap la possibilitat
que es puguin presentar propostes en la mateixa línia de finalitats socials, etc., però
que es puguin presentar en altres impostos, ho diu perquè la línia està oberta.
El GMCiU veient l’especificació, la voluntat i la finalitat, tot i que en el tema d’impostos,
any rere any voten en contra, en aquesta modificació puntual votaran a favor.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 5/2010 del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dict.amen del regidor delegat d’Economia, de 8 de març de
2010, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, 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.
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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 amb càrrec a baixes de
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici de 2011.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2010 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides 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 5/2010 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 considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”
El senyor Jordà Pempelonne informa que aquest expedient de modificació de
crèdits, d’import total 53.339 €, és íntegrament de canvis de partides dintre de les
partides de Serveis Socials, per un motiu imprevist.
Al pressupost es van preveure uns imports de beques de menjador, i la Generalitat, a
conseqüència de l’acord de les trenta mesures que es va signar amb sindicats i
patronals el mes de desembre, una de les mesures era fer dotacions addicionals a
aquest apartat, per tant, el Consell Comarcal que és qui rep aquests ajuts rebrà un
import addicional important, i per tant l’Ajuntament no necessitarà aportar aquestes
quantitats perquè ja les aporta directament la Generalitat. Això s’aplica a atenció
domiciliària, atenció social bàsica i teleassistència.
El senyor Sala Rovira diu que amb la intervenció que ha tancat abans, del punt 2.5,
diu que s’ha quedat amb un comentari arran del que ha dit que li agradaria expressar,
que és que anem tard, perquè totes aquestes voluntats que s’han expressat de cara al
pressupost del 2010, si l’equip de govern hagués estat més amatent al que l’oposició
en el seu moment li deia, possiblement en el pressupost del 2009 ja haguessin estat
efectives.
Respecte al dictamen de què es tracta el GMCiU s’abstindrà.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI
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5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de
l’Ordenança municipal de regulació del deure de conservació dels
edificis.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, d’1 de març de
2010, que es transcriu a continuació:
“Vist el projecte de modificació de l’Ordenança municipal de regulació del deure de
conservació dels edificis, elaborat per la comissió d’estudi constituïda pels serveis
tècnics i jurídics dels Servei de Territori, amb l’objecte d’adaptar-la a les
circumstàncies actuals i adequar aquells aspectes que la pràctica ha evidenciat com a
millorables després de tres anys de vigència.
Atès que l’aprovació de les ordenances 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.
Atès que el procediment de modificació de les ordenances és el mateix que el de
l’aprovació, i 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.
Atès que l’art. 178.2 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, disposa que les ordenances
s’entendran aprovades 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.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals.
Àngels Mas Pintó, regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
1r. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de regulació del
deure de conservació dels edificis que afecta els següents articles: 2.1; 4.2; 4.3 i
Disposicions transitòries primera i segona.
2n. Aprovar inicialment el Text refós de l’Ordenança que incorpora les modificacions
introduïdes en virtut del punt primer i que s’adjunta als presents acords.
3r. Sotmetre a informació publica els presents acords i el text de l’Ordenança per
un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió-7 i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
4t. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara
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s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació.”
ORDENANÇA MUNICIPAL DE REGULACIÓ
DEL DEURE DE CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS

Preàmbul
La garantia de seguretat de les persones que conviuen en un nucli urbà és una
necessitat sentida socialment i incorporada, des de sempre, a l'ordenament jurídic. Un
element que afecta de manera immediata aquesta seguretat és el nivell de
conservació dels elements físics que estructuren la ciutat. La legislació urbanística,
tant l'estatal, que té caràcter de bàsica en aquest aspecte, com la que ha aprovat el
Parlament de Catalunya, estableix un deure de conservació de les edificacions en
condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i habitabilitat, i estableix una
potestat administrativa per vetllar per la conservació i restabliment, quan calgui, de les
esmentades condicions. Aquest deure es troba recollit també per les diverses lleis amb
incidència en l’habitatge, com són el Codi civil, la Llei sobre arrendaments urbans i la
legislació vigent en matèria de propietat horitzontal i en la pròpia Llei d’ordenació en
l’edificació.
Aquesta ordenança té per objecte regular el marc d'aplicació del deure de conservació,
mitjançant l'establiment de propostes d'actuació que, des de la vessant preventiva,
contribueixin a garantir la seguretat de les persones i a eliminar el perill que comporta
la deficient conservació de les edificacions. L’ordenança s'estructura en tres àmbits
essencials: l'elaboració d'un cens d'edificacions que per la seva antiguitat o
característiques són susceptibles de presentar problemes de seguretat, l'exigència
d'un dictamen tècnic que acrediti la seguretat de façanes i cobertes i les ordres de
realització d'obres de seguretat quan es constati que estan afectades les condicions
de seguretat, salubritat, ornament públic o habitabilitat.
L'Ordenança pretén ser un instrument que, amb absolut respecte pel dret de propietat,
permeti avançar en la concepció del deure de conservació com a manifestació de la
funció social de la propietat, tal com ho ha interpretat el Tribunal Constitucional. I
perquè això sigui possible, és absolutament necessari comptar amb la col·laboració de
tota la societat civil i de les organitzacions institucionals existents, essencialment els
Col·legis professionals, que són els més capaços de realitzar les inspeccions de forma
eficaç.
Títol I. De l’obligació general de conservació i seguretat dels edificis i
construccions
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació en el terme municipal de Manresa del
deure de manteniment i conservació de les edificacions i construccions en condicions
de seguretat, salubritat, ornament públic i habitabilitat, l’acreditació del compliment de
l'esmentat deure i les facultats d’inspecció i execució subsidiària.
Article 2 . Legitimació i competència
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1. L’ajuntament té competència plena per intervenir, a través de disposicions generals
i d’actes individuals, en la regulació que és objecte d’aquesta Ordenança, en virtut de
l’autonomia municipal conferida per l’article 140 de la Constitució Espanyola i pels
articles 4.1.a), 25.2. lletres a), c), d), e), f) i h) i 84.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, articles 3 i 8 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A
nivell sectorial, la competència està atribuïda per l’article 9 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl, article 189 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
de Catalunya, articles 253 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i article 28 de la Llei 18/2007, del 28
de desembre, del dret a l’habitatge i article 98 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2. En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança serà d’aplicació supletòria la
normativa legal i reglamentària vigent en matèries urbanística, d’habitatge i de règim
local general.
Article 3. Conceptes i obligacions legals
1. Les persones propietàries de tota classe d’edificacions han de complir els deures
d’ús, conservació i rehabilitació establerts per la legislació urbanística, per la legislació
aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en
aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d’habitabilitat dels habitatges.
2. Als efectes d’aquesta Ordenança i de forma indicativa, s’entén per edifici segur el
que gaudeix de les condicions tècniques que garanteixen la seva solidesa estructural i
impedeixen un desplom total o parcial de la construcció o bé el despreniment d’alguna
de les seves parts o elements afegits, susceptibles de causar danys a persones o
béns.
Article 4. Dictamen tècnic
1. Les persones propietàries d’edificis que tinguin una antiguitat igual o superior a 40
anys, hauran de disposar d’un dictamen tècnic de seguretat vigent, emès per tècnic
competent, on quedi reflectit l’estat de seguretat de l’edifici. El dictamen tècnic haurà
de contenir els elements i especificacions que es contemplen en el model de document
que es reprodueix com a Annex I d’aquesta ordenança, i haurà de ser presentat a
l'Ajuntament a l’efecte de la seva constància en el Registre previst a l’article següent.
El dictamen es basa en una inspecció visual acurada de tots els components i
subsistemes de l’edifici i té com a objectiu fer una descripció constructiva i qualificar el
seu estat aparent de conservació en el moment de la inspecció. La presència de
lesions en algun subsistema obliga el tècnic a determinar-ne l’abast i la gravetat, així
com la urgència i el tipus d’intervenció adient. Quan les dades obtingudes en la
inspecció no fossin suficients per determinar els paràmetres esmentats, el tècnic
proposarà fer una diagnosi del subsistema afectat, exposant les causes que han induït
a fer-ho.
2. La primera inspecció tècnica s’haurà de fer dintre de l’any següent a aquell en què
l’edifici compleixi els 40 anys comptats des de la seva construcció o actuació global en
tots els elements estructurals de l’edifici.
3. Les següents inspeccions es realitzaran, cada 10 anys comptadors des de la
darrera inspecció tècnica.
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4. L’edat de l’edificació s’acreditarà per la llicència de primera ocupació, certificat final
d’obres o per qualsevol mitjà admissible en dret. Així mateix es podrà acreditar per
estimació tècnica en funció de la seva tipologia i característiques.
5. Excepcionalment, es podrà exigir en tot moment el dictamen tècnic actualitzat de
qualsevol edifici, amb independència de la seva edat o inclusió en els períodes
d’aquesta ordenança, si s'hi detecta una situació en la que objectivament es pugui
presumir que pot estar en perill la seva seguretat
Article 5. Registre d'edificis
1. Es crearà, depenent de l’òrgan municipal a qui correspongui la competència, un
registre dels edificis subjectes a l’obligació de disposar de dictamen tècnic.
2. En aquest registre es farà constar:
a) Situació i nivell de protecció de l’edifici, en el seu cas
b) Data de construcció o, si no n'hi ha constància, any aproximat
c) Inspeccions tècniques realitzades i el seu resultat.
d) En el seu cas, les obres que, com a conseqüència de les inspeccions tècniques
s’hagin realitzat.
3. El registre serà informàtic i s’actualitzarà de forma permanent.
4. Els/Les ciutadans/es interessats/des podran accedir a les dades del registre, que
seran públiques només a efectes estadístics i informatius, en els termes assenyalats a
l’article 37 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Article 6. Ordres d’execució o prohibició
1. D’acord amb la normativa urbanística vigent, l’Ajuntament podrà dictar ordres
d’execució o prohibició per als edificis en els que es constati la manca de condicions
de seguretat, salubritat, ornament públic o habitabilitat exigible.
2. L’ordre serà clara, formalitzada per escrit i motivada. Excepcionalment, en
situacions d’urgència, es podran donar ordres verbals.
3. La resolució d’ordre d’execució establirà un termini per al compliment de les obres o
mesures que s’ordenin i atorgarà, en qualsevol cas, un termini d’audiència no inferior a
deu dies perquè les persones interessades puguin fer les al·legacions que considerin
oportunes, sense perjudici de la immediatesa en l'execució quan concorrin situacions
de risc o perill.
4. L’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’administració per a
adoptar qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents:
a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. L’execució subsidiària
requereix la prèvia comunicació del pressupost estimat a la persona obligada, llevat
que la complexitat, urgència o desconeixement de l’abast real dels danys impedís
poder fer una estimació amb un mínim rigor tècnic. Si la realització de les obres o
actuacions no requereix una immediatesa per raó de risc o perill, es podrà practicar
una liquidació cautelar prèvia a la persona obligada , per l'import estimat de les obres a
executar.
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b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 217.2 de la
Llei d’urbanisme de Catalunya, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de
conservació. Les multes no tenen naturalesa sancionadora i, per tant, són plenament
compatibles amb les actuacions sancionadores.
c) La inclusió de la finca en el Registre municipal de solars sense edificar, als efectes
del que estableixen l’article 171 i els articles concordants de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
Article 7. Control de les condicions de seguretat a través de les llicències
1. Sense perjudici de les condicions establertes per l’Ordenança municipal sobre
llicències urbanístiques, a les llicències que siguin susceptibles d’afectar la seguretat
del propi edifici o dels adjacents, incloses les de divisió horitzontal, s’haurà de garantir
la realització de les obres necessàries per obtenir el grau de seguretat suficient de
forma prèvia o simultània a les actuacions relacionades amb les obres autoritzades.
Aquesta norma s’aplicarà tant a les llicències referents a la totalitat d’un edifici com a
les que siguin d’intervenció parcial.
2. En les llicències d’enderroc i en les declaracions de ruïna que comportin l’enderroc
de l’edifici, s’exigirà que el projecte tècnic contingui un estudi de l’estructura dels
edificis o infraestructures veïnes i justifiqui adequadament la solució que es pretén
adoptar en relació a la seva seguretat.
3. Sense perjudici de les condicions que pugui establir cada llicència en particular, els
enderrocs hauran de garantir les mesures mínimes de seguretat dels immobles veïns.
S’entenen com a mesures mínimes de seguretat les següents:
a) Construcció d’una solera i pavimentació per impermeabilitzar el subsòl
b) Consolidació i impermeabilització de les mitgeres veïnes i/o murs a la via pública
c) Tancament del solar, amb materials d’obra, i a una alçada mínima de 1,80m.
d) Recollida i canalització de les aigües pluvials
Títol II. De les mesures de foment
Article 8. Mesures de caràcter informatiu i tècnic
1.L'Ajuntament cooperarà amb els ens públics o privats que duguin a terme activitats
de protecció de la seguretat dels edificis, així com amb les persones propietàries,
mitjançant l’establiment de mecanismes d’informació, gestió i tramitació dels ajuts que
les diferents administracions ofereixin per a les obres de rehabilitació.
2. Els serveis tècnics municipals col·laboraran estretament amb els tècnics/ques
designats per la propietat dels edificis en l’estudi i valoració de les actuacions
necessàries per mantenir o restablir les condicions de seguretat dels edificis.
Article 9. Mesures de caràcter econòmic
1. L’ajuntament de Manresa podrà subscriure convenis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals d'Arquitectes de Catalunya i d'Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona, per participar en el finançament dels costos dels dictàmens
tècnics.
2. Es podran subscriure també d’altres convenis amb persones públiques o privades
per contribuir al compliment del deure de conservació de les condicions de seguretat.

28

Títol III. Inspecció
Article 10. Acció inspectora
1. Tots els edificis inclosos en l’àmbit de la present Ordenança queden subjectes a
l’acció inspectora de l’ajuntament, que es durà a terme pel personal tècnic municipal,
d’ofici o a instància de persona interessada.
2. La inspecció es materialitzarà en l’acta d’inspecció, a la que s’hi adjuntarà un
informe amb el contingut mínim següent:
a) Situació de l’immoble o immobles afectats per l’actuació a realitzar.
b) La identificació de la/les persona/es propietària/ries i de les que constin com a
estadants de fet o de dret.
b) Descripció dels danys o deficiències que presenta, indicant en el seu cas, les
mesures de seguretat a adoptar.
c) Situació urbanística de l’immoble de conformitat amb el disposat al planejament
urbanístic, determinant si l’immoble està subjecte a algun règim de protecció o si està
en situació de fora d’ordenació.
d) Si l’entitat de les obres necessàries exigeix projecte tècnic i/o direcció facultativa.
e) Determinació del termini per iniciar i executar les actuacions.
3. Les persones interessades tenen dret a tenir una còpia de l’acta i de l'informe
esmentats en el punt anterior.
Article 11. Col·laboració de les persones propietàries
1. Les persones propietàries o estadants dels edificis inclosos en l’àmbit de la present
Ordenança han de prestar l’assistència necessària al personal degudament habilitat de
l’ajuntament que dugui a terme l’actuació inspectora i, facilitar-li el desenvolupament
de les seves tasques.
2. En el supòsit que les persones interessades no permetessin l’accés als seus
edificis, l’administració municipal podrà acordar la seva execució forçosa, i, si escau,
sol·licitar autorització judicial.
3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici
d’altres proves que puguin aportar les persones interessades.
Article 12. Acreditació, deure de reserva d’informació
1. Les persones que realitzen les tasques inspectores, per accedir als edificis on hagin
d’exercir la seva tasca, acreditaran la seva condició mitjançant un document lliurat amb
aquesta finalitat per l’administració municipal.
2. Les persones inspectores estan obligades a guardar secret sobre els assumptes
que coneguin per raó de la seva funció.
3. Les persones inspectores hauran d’observar en l’acompliment de les seves
obligacions la deguda cortesia i, hauran de facilitar a les persones inspeccionades la
informació que necessitin per tal de complir amb la normativa vigent aplicable.

Títol IV. Règim sancionador
Article 13. Tipificació d’infraccions.
1. Sense perjudici de la tipificació establerta en la Llei d’urbanisme de Catalunya, i a
l’emparament de l'art. 206.d) de l'esmentat text legal, es consideren infraccions greus
en matèria de seguretat dels edificis les següents accions o omissions:

29

a) Incomplir o no atendre les ordres d’execució o prohibició dictades per les autoritats
municipals, referides al deure de conservació de les edificacions en condicions de
seguretat
b) Incomplir les condicions imposades a les llicències d’obres en relació a la seguretat,
si es crea un risc per a persones o béns.
c) Obstruir o negar-se a subministrar dades necessàries per a les funcions
d’informació, vigilància o inspecció.
d) Ocultar o alterar les dades del dictamen tècnic.
e) Realitzar obres o exercir activitats sense haver comprovat que l’immoble gaudeix de
les condicions de seguretat exigibles en l’ordenança
f) Reincidir en infraccions lleus de les tipificades en el següent punt d’aquest article.
2. Es consideren infraccions lleus les següents accions o omissions:
a) No realitzar o no lliurar el dictamen tècnic en els casos en què sigui exigible segons
aquesta Ordenança.
b) Incomplir les ordres d’execució en matèria de salubritat, ornament públic o
habitabilitat (d’acord amb l’apartat d) de l’apartat Segon de l'art. 207 de la Llei
d’urbanisme de Catalunya)
c) Incomplir les condicions imposades a les llicències d’obres en relació a la seguretat,
si no es crea un risc per a persones o béns.
d) Incomplir els terminis d’inici o de finalització de les obres incloses en una ordre
d’execució.
Article 14. Potestat sancionadora i òrgans competents
L’exercici de la potestat sancionadora municipal envers les infraccions tipificades en
aquesta Ordenança correspon a l’Alcalde o al Ple de la Corporació, segons la
tipificació de la infracció, que la poden delegar d’acord amb la normativa vigent. Això
sense perjudici de les competències de la Generalitat, d’acord amb la normativa
vigent.
Article 15. Quantia de les sancions
1. La quantia de les sancions a imposar per l’Ajuntament s’ajustarà als límits establerts
per la legislació urbanística i d’habitatge aplicables, d’acord amb les següents taules:
a) Infraccions lleus: De 300 a 3.000 euros
b) Infraccions greus: De 3.001 a 30.000 euros
2. En cap cas la infracció pot comportar per a l’infractor un benefici, per la qual cosa
els imports de les sancions podran incrementar-se en aquests casos fins a l’import
equivalent al benefici obtingut. Si la proposta de resolució inclogués una sanció que
excedís dels límits autoritzats per a la resolució en l’àmbit municipal, es remetran les
actuacions a l’autoritat competent per raó de la quantia, la qual resoldrà l’expedient i
assignarà a l’Ajuntament l’import de la sanció imposada.
3. Les sancions imposades són independents i autònomes respecte del deure de
rescabalament dels danys i perjudicis que l’actuació infractora hagués produït a
l’administració. Les despeses i indemnitzacions que, si s’escau, satisfaci l'Ajuntament
per l’adopció de les mesures de protecció són a càrrec de la persona propietària de
l’edifici, d’acord amb l’article 263 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Article 16. Circumstàncies agreujants i atenuants
Per a la graduació de les sancions, es tindran en compte les circumstàncies que poden
agreujar o atenuar la responsabilitat dels infractors :
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a) La transcendència de la infracció des del punt de vista del risc creat i la repercussió
social dels fets
b) El benefici derivat de l’activitat infractora
c) El grau d’intencionalitat de la persona infractora
d) Els perjudicis ocasionats
e) La reincidència en la infracció.
f) La viabilitat de la legalització de la infracció comesa.
Article 17. Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions les persones propietàries o usuàries dels
edificis, o promotores de les obres, cadascú segons la seva participació en la comissió
de la infracció i en l’àmbit de les seves obligacions.
2. Si la infracció és imputada a una persona jurídica, poden ésser considerades també
com a responsables les persones que integren els seus organismes rectors o de
direcció, en el cas que així s’estableixi en les disposicions reguladores del règim jurídic
de cada forma de personificació.
3. Quan el compliment de les obligacions legalment previstes correspongui a diverses
persones conjuntament, aquestes respondran de forma solidària de les infraccions
que, sis s’escau, cometin i de les sancions que s’imposin.
Article 18. Destí de les sancions i multes coercitives
L’import de les multes i sancions es destinarà a actuacions de foment i ajuts per a la
conservació i millora d’edificis.
Article 19. Prescripció
Les infraccions urbanístiques greus prescriuen al cap de quatre anys i les lleus
prescriuen al cap de dos anys.
El termini de prescripció fixat per l’apartat 1 comença a comptar el dia en què s’ha
comès la infracció, llevat dels casos en què es persisteixi d’una manera continuada en
la conducta constitutiva d’infracció o en els casos en què el fet únic constitutiu
d’infracció es prolongui en el temps. En aquests casos el termini de prescripció es
computa a partir de l’acabament o el cessament de l’activitat il·lícita.
La incoació de l’expedient interromp el termini de prescripció.
Article 20. Procediment
El procediment sancionador serà el que regeix per als òrgans de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, establert en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, o norma
que el substitueixi.
Article 21. Mesures cautelars
1. Si es constata l’existència d’un perill, l'Ajuntament pot ordenar les mesures cautelars
que estimi oportunes d’acord amb els articles 190.5 i 195 de la Llei d’urbanisme de
Catalunya i art.266 del seu reglament, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Aquestes mesures podran ser ordenades de forma verbal directament pels tècnics
municipals quan la situació sigui de perill imminent i greu. En aquest darrer cas, la
seva eficàcia és immediata però limitada a un període 48 hores, en el qual hauran de
ser ratificades mitjançant la corresponent resolució administrativa. La manca de
ratificació comporta que quedin automàticament sense efectes.
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2. Les mesures hauran de ser, en qualsevol cas, justificades i seran les que es
consideren imprescindibles per garantir la seguretat de persones i béns. Podran
consistir en desallotjaments provisionals, clausura total o parcial d’edificis,
apuntalaments, demolicions o altres anàlogues, sempre sota el principi general de la
intervenció mínima necessària.
3. Les mesures cautelars, incloses les ordenades verbalment pels tècnics municipals si
són posteriorment ratificades, seran a càrrec de la propietat de l’immoble. Si
l'Ajuntament suporta algun cost per aquest concepte, el repercutirà a la persona
responsable per via de rescabalament a través del corresponent procediment
administratiu, d’acord amb el que preveu la normativa urbanística vigent.
Disposicions transitòries: Aplicació esglaonada dels preceptes de l'Ordenança.
Primera.-. Per acomplir l’obligació establerta a l’article 4 d’aquesta ordenança, els
terminis començaran a comptar en funció de l’antiguitat de l’edifici, segons la següent
escala:
a) Edificis de més de 140 anys.- Data màxima de presentació del dictamen: 31-122008
b) Edificis entre120 i 140 anys.- Data màxima de presentació del dictamen: 31-12-2008
c) Edificis entre100 i 119 anys.- Data màxima de presentació del dictamen: 31-12-2009
d) Edificis entre 80 i 99 anys.- Data màxima de presentació del dictamen: 31-12-2011
e) Edificis entre 60 i 79 anys.- Data màxima de presentació del dictamen: 31-12-2013
f) Edificis entre 40 i 59 anys.- Data màxima de presentació del dictamen: 31-12-2014
No obstant això, les persones propietàries d’edificis amb una antiguitat de 40 anys o
superior podran presentar el dictamen tècnic anticipant-se a la data què es contempla
en el calendari esglaonat.
Segona.- A tots els edificis que ja hagin estat objecte d’un dictamen tècnic el resultat
del qual s’hagi presentat davant de l’Ajuntament, els serà d’aplicació el que estableix
l’article 4.3 d’aquesta ordenança.
Disposició final: Entrada en vigor.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovada
definitivament, s’hagi publicat el seu text complert al Butlletí Oficial de la Província i
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei reguladora de les bases de
règim local.
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ANNEX I: MODEL DE DICTAMEN TÈCNIC
DICTAMEN TÈCNIC

Dades
Situació
Propietari

Ref. cadastral

Sup. parcel·la

Any construcció

Dades urbanístiques
Classificació de sòl
Qualificació

Descripció edificació
Edifici plurifamiliar entre mitgeres
Edifici plurifamiliar en ordenació volumètrica/aïllada
Edifici no residencial

Edifici unifamiliar entre mitgeres
Edifici unifamiliar aïllat

Plantes sota rasant (soterranis)
Plantes sobre rasant (pis)

Nombre d’habitatges
Es detecten problemes d’habitabilitat manifestos

Grau ocupació
Locals

Habitatges

Totals

Inspeccionats
Ocupats
Lliures

Inspeccionats
Ocupats
Lliures

Inspeccionats
Ocupats
Lliures

Subsistemes reconeguts
Fonamentació
Murs enterrats
Humitats

Estructura interior
Sostres i forjats
Façanes i mitgeres

Escales
Coberta
Instal·lacions

Data,
Visat

Signat,
Emplaçament . Fitxa urbanística


Annex . Fitxa urbanística

Identificació . Fotografia


Annex. Fotografia façana
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1

FONAMENTACIÓ
Tipologia
Material
Aïllats
Continus
Altres

de tova
de tàpia
de pedra

de ceràmica
de formigó en massa
de formigó armat

Estat de degradació. Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat sense necessitat d’intervenció. No es detecten ni es coneixen problemes per aquesta causa.
Esquerdes estabilitzades, en les quals caldria un seguiment de la seva evolució. Necessitat de reparacions
superficials.
Assentaments puntuals i localitzats que necessiten intervencions de recalçament. Els murs presenten esquerdes
verticals o/i a les cantonades.
Els murs presenten esquerdes verticals o/i a les cantonades. Assentaments importants i generalitzats que posen
en perill l’estabilitat de l’edifici. Es necessiten intervencions de recalçament generalitzades. Desploms i esquerdes
horitzontals en els murs per dimensionat insuficient.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica ) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
del estat actual del element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar ) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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2

MURS ENTERRATS
Tipologia
Material
De gravetat
En mènsula
Amb voltes
En pantalla
Altres

de tova
de tàpia
de pedra
de ceràmica
de formigó en massa

de formigó armat
Altres

Estat de degradació .Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat sense necessitat d’intervenció. No es detecten ni es coneixen problemes per aquesta causa.
Esquerdes estabilitzades, en les quals caldria un seguiment de la seva evolució. Necessitat de reparacions
superficials.
Assentaments puntuals i localitzats que necessiten intervencions de recalçament. Els murs presenten esquerdes
verticals o/i a les cantonades.
Assentaments importants i generalitzats que posen en perill l’estabilitat de l’edifici. Es necessiten intervencions de
recalçament generalitzades. Desploms i esquerdes horitzontals en els murs per dimensionat insuficient.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica ) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual del element que es tracti, on s’hauran d’indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic

35

3

HUMITATS

Estat de degradació . Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
No s’aprecien humitats
Humitats parcials per problemes puntuals de filtracions o localitzades per condensació
Humitats notables en paraments verticals per filtracions, capil·laritat o generalitzades per condensació
Humitats generalitzades a soleres i paraments verticals per filtracions per filtracions, capil·laritat
Es fa necessària la construcció d’un sostre sanitari o la d’un drenatge dels murs, o un aïllament tèrmic general de
paraments verticals i horitzontals

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via pública ) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual del element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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4

ESTRUCTURA INTERIOR
Tipologia
Material murs
Murs de càrrega
Pilars
Mixta

de tova
de tàpia
de ceràmica
de pedra
altres

Material pilars
de ceràmica
de fosa
de fusta
d’acer
de formigó
altres

Estat de degradació . Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat sense necessitat d’intervenció.
Microfissures i fissures estabilitzades que no posen en perill el correcte suport dels sostres. Reparació superficial
fins i tot generalitzada.
Esquerdes estabilitzades o fissures no estabilitzades quan la causa és la retracció. Reparació estructural amb
intervencions puntuals.
Desploms i bombaments importants. Reparació estructural amb intervencions generalitzades. Esquerdes
importants per compressió i/o esforç tallant que necessiten intervencions puntuals. Lesions que posen en posen
l’estabilitat i fan necessari un reforç generalitzat.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual del element que es tracti, on s’hauran d’indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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5

SOSTRES I FORJATS
Tipologia
Material
De volta
Unidireccionals
Bidireccionals
Altres

Biguetes de fusta
Biguetes ceràmica
Biguetes d’acer
Biguetes de formigó
Revoltons in situ
Revoltons prefabricats

Llosa armada
Llosa alleugerida
Jàsseres de fusta
Jàsseres d’acer
Jàsseres de formigó

Estat de degradació . Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat; sense necessitat d’intervenció. No es detecten ni es coneixen problemes per aquesta causa.
Deformacions localitzades que provoquen esquerdes en els sostres i/o en els paraments verticals. Reparacions
puntuals.
Deformacions importants generals que provoquen esquerdes en sostres i/o paraments verticals. Reparacions
generalitzades.
Lesions que posen en perill l’estabilitat general dels sostres anul·lant la seva capacitat portant. Substitució i/o
formació de nous elements portants de forma generalitzada.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual del element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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6

FAÇANES I MITGERES
Tipologia
Material
d’un sol full massís
d’un sol full foradat
de dos fulls i cambra
altres

De tova
De tapia
De pedra
De ceràmica
De bloc de formigó
De formigó armat
Altres

Cossos i elements sortints
Balcons
Tribunes
Cornises
Ornaments

Estat de degradació . Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat; sense necessitat d’intervenció.
Microfissures i fissures estabilitzades que no posen en perill el correcte suport dels sostres. Reparació
superficial fins i tot generalitzada.
Esquerdes estabilitzades o fissures no estabilitzades quan la causa és la retracció. Reparació estructural amb
intervencions puntuals.
Desploms i bombaments importants. Reparació estructural amb intervencions generalitzades.
Esquerdes importants per compressió i/o esforç tallant que necessiten intervencions puntuals.
Lesions que posen en perill l’estabilitat de l’edifici i fan necessari un reforç generalitzat.
Despreniments, esquerdes o bombaments puntuals del revestiment.
Desploms i lesions de l’estructura dels cossos i elements sortints.
Escrostonament dels cantells de cossos, elements sortints o elements ornamentals.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica ) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual del element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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7

ESCALES

Material
Volta tradicional
Llosa de formigó
Perfils d’acer
Biguetes de formigó

Estat de degradació . Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat; sense necessitat d’intervenció.
Deformacions localitzades que provoquen esquerdes en les voltes o lloses i/o en els paraments verticals.
Reparacions puntuals.
Deformacions importants de forma generalitzada que provoquen esquerdes en les voltes o lloses i/o en els
paraments verticals. Reparacions generalitzades.
Lesions que posen en perill l’estabilitat general de les voltes o lloses, anul·lant la seva capacitat portant.
Substitució i/o formació de nous elements portants de forma generalitzada.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual de l’element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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8

COBERTA
Tipologia
Material estructura
Inclinada
Plana
mixta

de fusta
de perfils d’acer
de ceràmica
de formigó
altres

Material superfície
ceràmica
formigó
metàl·lica
fibrociment
altres

Estat de degradació . Aquest apartat reconeix la GRAVETAT de les lesions
En bon estat; sense necessitat d’intervenció. No es detecten ni es coneixen problemes per aquesta causa.
Lesions lleugeres que necessiten operacions de reparació. Peces metàl·liques oxidades, sense afectar la seva
capacitat portant. Peces de fusta afectades per la humitat de forma superficial. Els recolzaments estan en bon
estat. Peces de formigó on apareixen primers símptomes d’oxidació de les armadures per les fissures que
mostren.
Lesions importants que fan necessàries una intervenció de reforçament i de substitució de peces fins a un 60%.
Estructura fortament degradada, que posa en perill la seva estabilitat, essent necessària la seva substitució en un
percentatge superior al 60%.

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica ) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual de l’element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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9

INSTAL·LACIONS
Tipologia i material .

Sanejament i desguassos

Aigua

Instal·lació elèctrica

Gas

Descripció escrita

Detallar cadascuna de les lesions observades i el seu ABAST.
La descripció comprensible de la lesió hauria de determinar també si afecta la seguretat, la
salubritat (per la pròpia edificació i per la via publica) i/o les condicions d’habitabilitat.

Localització

Documentació gràfica (croquis/plànol de la planta, secció o alçat corresponent) representativa
de l’estat actual de l’element que es tracti, on s’hauran de indicar (superposar) les lesions
observades.



Annex gràfic

Identificació


Incorporar fotografies de cadascuna de les lesions

Annex fotogràfic
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ
A partir de la descripció de cada lesió, s’ha de detallar el TIPUS D’INTERVENCIÓ. El detall ha d’evitar la utilització de
conceptes genèrics i concretar el que cal fer amb total exactitud , per tal que pugui comportar, si s’escau, una ordre
d’execució clara i motivada.
De caràcter
urgent

Mesures cautelars que s’han d’executar de forma immediata (apuntalaments, desallotjaments,
retirada de serveis, enderrocs parcials, etc.), perquè afecten a la seguretat i comporten un risc
evident per persones i /o bens.

De caràcter
necessari.

Obres de reparació per cadascuna de les lesions descrites per cadascun del subsistemes, per tal
de reposar i garantir les condicions d’estabilitat i estanquitat de l’edificació afectada.

Recomanables

Actuacions de control, manteniment o diagnosi més global a efectuar en el conjunt de l’edificació. Si
la recomanació consisteix en la realització d’una diagnosi, cal justificar adequadament les raons. En
aquest darrer cas s’efectuarà inspecció conjunta amb els tècnics municipals.

Programació
d’actuacions

Previsió dels terminis d’execució per les obres de caràcter necessari, en funció del coneixement i
gravetat de la lesió.
Proposta de terminis per les actuacions recomanables

Observacions.
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La senyora Mas Pintó manifesta que l’Ordenança reguladora del deure de
conservació dels edificis té per objecte conscienciar els propietaris de les edificacions
d’una certa edat, de la necessitat de vetllar pel correcte manteniment o condicions de
seguretat de les edificacions.
Després de tres anys de vigència hi ha alguns aspectes d’aquesta ordenança que
s’han manifestat com a millorables i l’objecte d’aquesta modificació es modificar
aquests aspectes que bàsicament són, per una banda, allargar el termini de 5 a 10
anys en què les edificacions s’han de sotmetre de nou a un informe tècnic, ja que
semblava que 5 anys, per les converses que s’havien tingut amb els diferents
col.lectius afectats o que hi tenen a veure, semblava un termini excessivament curt.
En segon lloc allargar també el termini de l’obligatorietat de les edificacions d’elaborar
aquest dictamen, bàsicament perquè l’elevat nombre d’edificacions que s’han de
sotmetre a aquest control fa que sigui molt difícil abordar tota la feina que aquesta
comporta.
En tercer lloc la millora del dictamen tècnic que s’ha fet d’acord amb els col.legis
professionals que tenen assignada aquesta missió.
Atès que aquesta ordenança ha tingut una rellevància molt positiva amb aquesta
conscienciació que perseguia i el seu elevat índex de compliment demana el vot
favorable.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.2

REGIDORIA DELEGADA D’ACTIVITATS

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’assumpció conjunta de les
competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència
municipal.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Activitats, de 24 de febrer
de 2010, que es transcriu a continuació:
“En data 13 de juliol de 2009, s’ha publicat en el DOGC la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, que
deroga la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics.
L'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, estableix que els ajuntaments tenen atribuïdes,
entre altres, les següents competències en matèria d'establiments oberts al públic, en
el marc establert per aquesta Llei, com són: "Inspeccionar i sancionar els establiments
oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència
municipal, en els supòsits que, per mitjà d'un acord del ple municipal, s'hagi acordat
assumir conjuntament l'exercici d'aquestes competències, la qual cosa s'ha de
comunicar als òrgans corresponents del departament competent en matèria
d'espectacles públics i activitats recreatives".
L'article 11.1.e) de la Llei 11/2009, disposa la Generalitat té atribuïdes les següents
competències administratives, entre d'altres, en matèria d'establiments oberts al públic,
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d'espectacles públics i activitats recreatives, com són: "Inspeccionar i sancionar els
establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives
autoritzats pels Ajuntaments quan aquests no hagin acordat assumir l'exercici
d'aquesta competència, d'acord amb el que estableix l'article 13.1.d)".
S'ha emès el informe dels Serveis Jurídics de la Secció d’Intervenció ambiental i
protecció de la legalitat, sobre aquest assumpte, que s'incorpora a l'expedient.
D'acord amb l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de
bases de règim local, correspon al Ple en tot cas, entre altres, les atribucions que
expressament li confereixen les lleis.
Segons l'article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els acords de les corporacions
locals s'adopten per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació
per a l'adopció d'acords, entre d'altres, de les següents matèries: acceptació de les
delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, tret que per
Llei s'imposin obligatòriament.
A la vista dels antecedents i fonaments jurídics exposats, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Assumir conjuntament les competències d’inspecció i sanció dels
establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives
sotmesos a llicència municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General del Joc i d’Espectacles i als
Serveis Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
com a òrgans competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

La senyora Guillaumet Cornet manifesta que la Llei 11/2009, de regulació
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, diu que els ajuntaments,
mitjançant el ple, han de demanar aquestes competències.
Amb l’anterior llei el que es deia era que es delegaven directament a partir d’un cert
nombre d’habitants i no s’havia de demanar aquesta assumpció de competències sinó
que ja es tenia, i també deia que no es podien delegar a la Generalitat sinó que
s’havien d’assumir.
Amb la nova llei s’ha de demanar per acord plenari i com el seu articulat diu: “es
preveu l’assumpció de les competències inspectores i sancionadores per part dels
ajuntaments que ho acordin i seran unes competències gestionades conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya”, per tant el dictamen no afegeix competències a les
que ja es tenien sinó que es referma en les que tenia l’Ajuntament en matèria
d’inspecció i sanció i a donar publicitat per continuar exercint-les.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU i 2 GMPPC), i 2 abstencions (1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït
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6.

AREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2010.

El secretari presenta el dictamen del President de l’Àrea dels Serveis a les Persones,
de 4 de març de 2010, que es transcriu a continuació:
“D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria.
L’Àrea dels Serveis a les Persones, en el marc jurídic i de procediment, procedeix a
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any
2010 en els termes que es determinen a les bases específiques que s’adjunten a
aquest document.
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que el Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a les Persones i
de Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès informe, de data 4 de març
de 2010, favorable a l’aprovació inicial i informació pública de les presents bases
específiques.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, President de l’Àrea dels Serveis a les Persones
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa, d’acord
amb el següent text:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA
Article 1.- Objecte. És objecte de les presents bases la regulació de
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Manresa, amb les denominacions i codis que segueixen:
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-

Difusió de la cultura
Activitats i programes complementaris de suport educatiu

Article 2.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de
subvenció i tota la documentació requerida en l’article 3 s’hauran de presentar
en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria.
Article 3. Documentació a adjuntar. Els models normalitzats de sol·licitud de
subvenció hauran d’anar acompanyades de la documentació que es detalla a
les “Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions per
l’Ajuntament de Manresa”, que serà entregada als interessats/des
conjuntament amb l’esmentada sol·licitud.
Article 4. Quantia de la subvenció. La quantia total de la subvenció atorgada
es determinarà a partir de la prelació de les sol·licituds presentades per ordre
de les puntuacions de qualificació del projecte. Tanmateix, en funció de les
sol·licituds presentades i el crèdit pressupostari que consti a la convocatòria, la
Comissió qualificadora podrà determinar la quantia de la subvenció a partir de
la determinació proporcional per punts obtinguts pels projectes presentats. En
aquest cas haurà de constar de forma motivada a l’acta que emeti i
s’incorporarà a l’expedient.
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una
altra convocatòria similar o posterior, en funció d’allò que determinin les bases
específiques.
Article 5. Pagament de la subvenció. El 50% de l’import de la subvenció
s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida; el 50% restant s’abonarà un
cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta serà la norma
general, llevat d’aquells casos en que les bases generals reguladores de
l’atorgament de subvencions prevegin que el pagament de les subvencions es
realitzarà íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres
excepcions que puguin contenir.
Article 6. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per
presentar una sol·licitud de subvenció a alguna de les línies objecte d’aquestes
bases només ho podran formular una única sol·licitud i serà incompatible amb
la presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals de subvenció
d’altres àrees o serveis llevat de la concurrència a projectes relatius a la
convocatòria de les Aules de Cultura.
Pel que fa a la presentació de sol·licituds a la línia de difusió de la cultura, a
banda de l’esmentat al paràgraf anterior, també serà incompatible amb
disposar d’una subvenció consignada nominativament a partides corresponents
a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa.
Article 7. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les bases
específiques que s’adjunten, els serà d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases generals
reguladores de l’atorgament de subvencions.
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BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DESTINADES A PROJECTES I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA
CODI: Cultura 1 / 2010.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
subvenció projectes i activitats de creació artística i difusió de la cultura a la
ciutat de Manresa, i es duguin a terme en el transcurs de l’exercici de 2010.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria
s’entén per programes de creació i difusió de la cultura aquells que es duguin a
terme en els àmbits següents:
2.1. La creació i la difusió de les arts escèniques i musicals.
2.2. La difusió de la cultura popular i festiva. En queden excloses les festes de
barri i les activitats adreçades exclusivament a col·lectius específics.
2.3. La recerca i promoció del patrimoni i altres projectes de difusió cultural.
2.4. La difusió de les arts plàstiques i visuals.
La concurrència a aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol conveni
de col·laboració i/o subvenció consignada nominativament en el pressupost
municipal del 2010 en el marc de la regidoria de Cultura.
Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
a) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
b) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 4 punts.
c) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 5 punts.
d) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 5 punts.
e) La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del
projecte presentat), fins a 7 punts.
f) Utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 1’5 punts
g) Utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat,
materials reutilitzats...), fins a 1’5 punts
h) Millora en la capacitat de gestió i realització de l'activitat per part de les
entitats que puguin acreditar la formació dels seus membres voluntaris, fins a 1
punt.
i) La innovació, la creativitat o l’afavoriment de nous sectors artístics
emergents, fins a 10 punts.
j) La inclusió de propostes artístiques professionals i/o la promoció de la
producció artística local, fins a 10 punts.
k) La col·laboració entre entitats i el foment de la participació ciutadana fins a
10 punts.
l) L’estabilitat i continuïtat de la proposta, fins a 10 punts.
ll) La contemplació de la diversitat cultural, fins a 10 punts.
m) La recerca d’altres fonts de finançament , fins a 10 punts.
n) Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació , fins a
10 punts.
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Article 4. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió, Regidor delegat de Cultura i Turisme.
Sr. Pere Fons Vilardell, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de la Secció de Cultura.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels
Serveis a les Persones i de Programes Transversals i Projectes de Ciutat, que
actuarà com a secretari.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DESTINADES A PROGRAMES O ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CODI: Educació 1 / 2010.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria
l’atorgament de subvencions per activitats i programes complementaris de
suport educatiu que es duguin a terme durant el curs escolar 2009-10.
Article 2. beneficiaris. Només podran optar a aquestes subvencions
associacions sense finalitat de lucre.
Article 3. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria
es consideren prioritàries les propostes que reuneixin les següents
característiques:
2.1. Contribuir a la formació de les famílies per a una parentalitat responsable:
assessorament, suport i formació a pares i mares.
2.2. Projectes extra-escolars de matèries no curriculars.
2.3. Activitats d’estiu i/o períodes no lectius.
2.4. Actes lúdics i culturals
2.5. Activitats que fomentin la interculturalitat.
2.6. Activitats que contemplin aspectes de sostenibilitat mediambiental.

Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
a) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
b) L’interès pel centre escolar, fins a 10 punts.
c) Els destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
d) L’impacte de la subvenció en la realització del projecte, fins a 5 punts.
e) Qualitat i rigor del projecte presentat, fins a 15 punts.
f) Utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 5 punts
g) Utilització de materials mediambientals sostenibles (paper reciclat, materials
reutilitzables), fins a 5 punts.
h) Activitats que fomentin la implicació a l’escola de pares i mares o la
conciliació de la vida laboral i familiar, fins a 10 punts.
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i) Activitats i sortides culturals, fins a 10 punts.
j) Projectes que fomentin la interculturalitat, fins a 10 punts.
k) Treball en xarxa entre diversos centres o entitats, fins a 5 punts.
l) Millora en la capacitat de gestió i realització de l’activitat per part de les
entitats que puguin acreditar la formació dels seus membres voluntaris, fins a 1
punt.
j) A criteri de la comissió qualificadora, fins a 4 punts.
Article 5. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sra. Sònia Díaz Casado, Regidora delegada d’Educació.
Sra. Justina Zapata Arcos, Cap de la Secció d’Educació.
Sra. Montserrat Mestres Angla, Cap del Servei d’Educació, Salut i Serveis
Socials.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels
Serveis a les Persones i de Programes Transversals i Projectes de Ciutat, que
actuarà com a secretari.
Segon.- Sotmetre les presents bases específiques 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.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7
GMCiU), i 4 abstencions (2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVERSALS

7.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei de Drets de
Ciutadania per a l’any 2010.

El secretari presenta el dictamen de la Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania i
Programes Transversals, de 4 de març de 2010, que es transcriu a continuació:
“D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria.
El Servei de Drets de Ciutadania, en el marc jurídic i de procediment, procedeix a
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any
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2010 en els termes que es determinen a les bases específiques que s’adjunten a
aquest document.
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que el Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a les Persones i
de Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès informe, de data 4 de març
de 2010, favorable a l’aprovació inicial informació pública de les presents bases
específiques.
Per tot això, la Tinent d’alcalde, Presidenta de l’Àrea de Programes Transversals i
Projectes de Ciutat proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions del Servei de Drets de Ciutadania, d’acord amb el següent text:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT
SUBVENCIONS DEL SERVEI DE DRETS DE CIUTADANIA

DE

CONVOCATÒRIA 2010
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria
l’aprovació conjunta de clàusules específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per règim de concurrència competitiva del Servei de Drets de
Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa, amb les denominacions i codis que
segueixen:
A. Programa de Joventut
1. Promoció d’activitats d’oci alternatiu: moviment de lleure educatiu,
programació d’activitats obertes a la ciutat i suport a iniciatives juvenils
(Joventut 1/2010.1).
B. Programa de Participació Ciutadana
1. Dinamització de l’ associacionisme veïnal: enfortiment del teixit social i la
participació als barris (Participació 1/2010.1).
C. Programa d’Immigració i Ciutadania
1. Promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment mutu
(Immigració 1/2010.1)
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D. Programa de Solidaritat i Cooperació
1. Sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau (Solidaritat 1/2010.1).
Article 2. Beneficiaris/es. Per norma general podran acollir-se a aquestes
convocatòries les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
de Manresa, així com grups de fet formats per tres o més persones, la majoria
de les quals han d’estar empadronades al municipi de Manresa.
Només podran optar a presentar un projecte aquelles entitats que acreditin que
l’actuació a realitzar es porta a terme majoritàriament per personal voluntari.
Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les
opcions de concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici
2010. Només hi haurà l’excepcionalitat:
-

Les entitats que se’ls hi atorgui un projecte a les convocatòries de
concurrència pública podran optar a subvencions per a tallers d’ Aules de
Cultura

-

Les entitats que hagin optat a la convocatòria de projectes a realitzar a
països del sud, podran optar a un projecte de la resta de convocatòries de
concurrència de l’Ajuntament de Manresa

Article 3. Tipologia de projecte. Els projectes hauran de tenir com a principal
objectiu promoure la cohesió social, el treball en xarxa i la millora de la qualitat
de vida de les persones de la ciutat.
Queden exclosos de convocatòria tots aquells projectes que destinin més del
20% dels pressupost sol·licitat a conceptes d’alimentació.
Es desestimaran aquells projectes que proposin una actuació puntual, ja que la
transcendència per a la ciutat és menor. Per tant, els projectes han de reflectir
el treball continuat de l’entitat a la ciutat i proposar un cicle d’activitats o
actuacions per poder garantir que es compleixen els objectius de sensibilització
ciutadana o enfortiment del teixit associatiu.
Només seran excepció les activitats puntuals que acreditin un treball conjunt
entre un mínim de tres entitats sense ànim de lucre de la ciutat en el cas de la
convocatòria d’interculturalitat.
Article 4. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de
subvenció s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’acte de
convocatòria.
Article 5. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran
d’anar acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de
Manresa”, d’acord amb els models que figuren adjunts a aquestes clàusules
específiques, a excepció d’aquells casos en què es demani documentació
addicional.

52

Article 6. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió
qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això
es farà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució
proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit
disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per punts haurà de
constar de forma motivada a l’acta que s’emeti i s’incorporarà a l’expedient.
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una
altra convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases
específiques que regularan l’atorgament de subvencions municipals per a l’any
2010.
Article 7. Import màxim de la subvenció. A excepció de les subvencions
concedides en la convocatòria Solidaritat 2/2010.1, per norma general
l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual
s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75% d’aportació municipal
quan la comissió qualificadora consideri que els projectes compleixin almenys
dos dels següents requisits:
a) Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari
i donatius en espècies per part de les persones associades i personal
col·laborador.
b) Els que siguin presentats per entitats que es dediquin a la defensa de valors
i interessos generals i, per tant, no ofereixin serveis específics per als seus
associats.
c) Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població
de renda més baixa.
d) Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què
hi ha una absència total o més limitada d’activitats socials i comunitàries.
Article 8. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import
de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida i el 50% restant
s’abonarà un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta
norma no serà d’obligat acompliment en els casos següents:
1. Les subvencions concedides en la convocatòria Solidaritat 2/2010.1, per les
característiques especials que tenen els projectes de cooperació internacional.
2. Altres excepcions que puguin quedar recollides en les bases específiques
que regularan l’atorgament de subvencions municipals per a l’any 2010.
Article 9. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules
específiques que s’adjunten, els serà d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions.
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Article 10. Subcontractació d’activitats. La subcontractació d’activitats amb
persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa
d’acord l’article 29.7.d) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb
l’article 68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Malgrat això, s’autoritza aquesta subcontractació a associats de les
entitats beneficiàries sempre que el total de l’import del contracte o
contractes no superi el 25% del projecte i mai per a imports totals
superiors a 2.000 €.
Article 11. Justificacions. S’entregarà conjuntament memòria
qualitativa valorant el projecte realitzat i les factures i rebuts pertinents. A
més de les factures originals, es farà una relació econòmica de la
despesa:
Núm de factura

Concepte

Quantitat econòmica

El termini de justificació, d’acord amb el contingut establert a les bases
generals. S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al
funcionament ordinari de l’entitat associades a l’execució del projecte fins un
màxim del 10% de l’import a justificar.
Article 12. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà
de sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de
Manresa, per realitzar qualsevol modificació substancial del projecte
subvencionat.
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les
incidències que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10%
de les partides pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de
2.000 euros.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es
formulin així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquen. Aquesta
reformulació requerirà l'aprovació expressa de l’Ajuntament.

Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció,
haurà d'optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia
percebuda.
Article 13. Obligacions específiques. Incloure en tota informació i
publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà
de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer
constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de
l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en
les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per
l’Ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a
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mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s'estén a futures
campanyes divulgatives i d’edició del material que ha estat subvencionat
per l’Ajuntament

A. PROGRAMA DE JOVENTUT
Clàusules específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
projectes d’activitats d’oci alternatiu: moviment de lleure educatiu,
programació d’activitats obertes a la ciutat i suport a iniciatives juvenils

Codi: Joventut 1/2010.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
subvenció de projectes i activitats de promoció del lleure infantil i juvenil,
activitats d’oci alternatiu per a joves i suport a iniciatives del teixit juvenil que es
duguin a terme en el transcurs de l’any 2010.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria,
seran subvencionables els projectes següents:
Activitats estables de promoció del lleure infantil i juvenil.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat organitzar i dur a terme
una programació anual de lleure per a infants i joves.
Cicles i propostes que proposin un oci alternatiu per a joves.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat diversificar les
propostes de lleure actuals, promovent activitats lúdiques alternatives al model
d’oci purament consumista.
Cicles i propostes que millorin la formació i sensibilització juvenil.
Aportar informació i/o afavorir la sensibilització social en tots aquells temes que
preocupen al col·lectiu de joves
Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Criteris comuns:
1) L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
2) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 12 punts.
3) El nombre de persones destinatàries a qui va adreçat, fins a 10 punts.
4) La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
5) La transcendència que tingui l’activitat, fins a 9 punts.
6) La utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 2 punts
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7) La utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat,
materials reutilitzats...), fins a 2 punts.
Criteris específics:
8) La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts.
9) L’experiència i capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts.
10) El paper de lideratge del col·lectiu de joves en la presentació i execució del
projecte, fins a 10 punts
11) El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2008-2011,
fins a 15 punts.
12) L’aplicació de temàtiques contemplades a les clàusules socials i
mediambientals fins a 5 punts:
• Juntes paritàries i altres formes de visualització del paper de les dones
a l’entitat, 1 punts.
• El projecte sorgeix de diagnòstic participatiu comptant amb les persones
beneficiàries, 1 punt.
• Utilització de productes de comerç just a l’activitat o de consum de
proximitat (productes locals, cafè-sucre-xocolata... comerç just), 1 punt.
• Realització d’activitats en espais que facilitin l’accessibilitat a tothom, 1
punt.
• Contractació d’espectacles i materials que incloguin el component
educatiu i siguin transmissors dels valors de la convivència, la solidaritat
i el respecte de diferents estils de vida, 1 punt.
Article 4: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora
estarà formada per:
Sra. Alba Alsina i Serra, Regidora delegada de Joventut.
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de
Serveis a les Persones, que actuarà com a secretari.

B. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Clàusules específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
projectes i activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació als
barris

Codi: Participació 1 /2010.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
subvenció de projectes per a l’enfortiment del teixit social i la participació als
barris de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2010
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria,
seran subvencionables els projectes següents:
Dinamització associativa veïnal.
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-

-

Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat:
La modernització de l’entitat, a través la formació dels seus dirigents,
l’adquisició de nous mètodes i eines de gestió, etc.
La promoció de la implicació de col·lectius de ciutadans i ciutadanes poc
representades fins ara: joves, dones, estrangers... en les dinàmiques del barri i
de la pròpia entitat.
Reforçar les festes de barri, especialment en tot allò que fomenti la convivència
veïnal.
Suport a les despeses de gestió de les seus socials
S’exclouen de la convocatòria tots aquells projectes que es duguin a terme a
l’empara d’un pla de desenvolupament comunitari o similar.
Article 3. Beneficiaris/es Només podran acollir-se a aquesta convocatòria les
entitats de base territorial a nivell de barri inscrites al Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Criteris comuns:
1) L'interès general de l’activitat per al barri i la ciutat, fins a 5 punts.
2) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts.
3) El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada, fins a 10 punts.
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts.
5) La transcendència que tingui l’activitat, fins a 5 punts.
6) La utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 2 punts
7) La utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat,
materials reutilitzats...), fins a 2 punts.
Criteris específics:
8) Les aportacions de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte,
fins a 15 punts.
9) L’aplicació de temàtiques contemplades a les clàusules socials i
mediambientals fins a 6 punts:
Juntes paritàries i altres formes de visualització del paper de les dones a
l’entitat, 1 punts.
El projecte sorgeix de diagnòstic participatiu comptant amb les persones
beneficiàries, 1 punt.
Utilització de productes de comerç just a l’activitat o de consum de
proximitat (productes locals, cafè-sucre-xocolata... comerç just), 1 punt.
Realització d’activitats en espais que facilitin l’accessibilitat a tothom, 1
punt.
Contractació d’empreses i grups que segueixin fórmules i criteris
d’economia social, 1 punt.
Contractació d’espectacles i materials que incloguin el component
educatiu i siguin transmissors dels valors de la convivència, la solidaritat
i el respecte de diferents estils de vida, 1 punt.
10) la formació realitzada pels membres voluntaris de l’entitat que millori la
capacitat de gestió i realització de l’activitat, fins a 4 punts

57

-

aquest apartat inclou cursos, tallers i activitats formatives relatives a
l’àmbit de treball de l’entitat i realitzades per institucions validades.
s’ha d’adjuntar acreditació de la realització de l’activitat
només es valorarà la formació realitzada per persones voluntàries de
l’entitat i que, per tant, no tenen relació contractual amb aquesta
la formació ha d’haver-se realitzat durant l’any anterior a la convocatòria
(gener-desembre 2009)
11) existència i/o creació de comissions actives de treball específiques dins
l’entitat referents als següents àmbits, fins a 10 punts
gent gran
joves
dones
persones nouvingudes
12) El nombre de persones voluntàries efectivament implicades en la gestió del
projecte, fins a 6 punts.
Article 5. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. Jose Luis Buenache., Regidor de Participació Ciutadana.
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Montserrat Gibert i Antich, Coordinadora del Programa de Participació
Ciutadana.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de
Serveis a les Persones, que actuarà com a secretari.
C. PROGRAMA D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA

Clàusules específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes
i activitats de promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i
enriquiment mutu.

Codi: immigració 1/2010.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
subvenció de projectes de promoció de la interculturalitat com a valor de
convivència i enriquiment mutu, que es duguin a terme en el transcurs de l’any
2010.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es
subvencionaran els projectes que tinguin com a finalitat:
- Facilitar la descoberta de l’altre i l’aproximació entre grups i individus
portadors de diferent arrel cultural que conviuen a la ciutat.
- Promoure el diàleg intercultural per combatre l’exclusió, la xenofòbia o
el racisme en els diferents àmbits de la societat.
Article 3. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria
entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
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Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Criteris comuns:
1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
3) El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada, fins a 10 punts.
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts.
6) La utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 2 punts
7) La utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat,
materials reutilitzats...), fins a 2 punts.
Criteris específics:
8) La participació activa de l’entitat en plataformes de coordinació, debat i
intercanvi a nivell de ciutat, dins la temàtica de les migracions, la
interculturalitat, la solidaritat i la convivència cívica, fins a 10 punts.
9) El foment el treball en xarxa a nivell ciutadà, així com la participació activa
dels col·lectius de nous ciutadans immigrants en el seu funcionament i en
l’organització de les seves activitats, fins a 10 punts.
10) El grau d’innovació que l’acció proposada aporti al conjunt d’intervencions
que es duguin a terme al territori, i/o complementi a altres intervencions que
tinguin lloc a nivell de ciutat, fins a 5 punts.
11) El cofinançament a través d’altres fonts d’ingressos, a banda de la
subvenció municipal, fins a 5 punts.
12) L’experiència reconeguda de l’entitat en l’àmbit on proposa la seva
intervenció, així com capacitat gestora i d’organització, fins a 5 punts.
13) Tenir en compte l’ús d’equipaments i espais municipals no cedits per a la
realització de les activitats, fins a 5 punts.
14)L’aplicació de temàtiques contemplades a les clàusules socials i
mediambientals fins a 6 punts:
•
•
•
•
•
.

Juntes paritàries i altres formes de visualització del paper de les dones
a l’entitat, 1 punts.
El projecte sorgeix de diagnòstic participatiu comptant amb les persones
beneficiàries, 1 punt.
Utilització de productes de comerç just a l’activitat o de consum de
proximitat (productes locals, cafè-sucre-xocolata... comerç just), 1 punt.
Realització d’activitats en espais que facilitin l’accessibilitat a tothom, 1
punt.
Contractació d’empreses i grups que segueixin fórmules i criteris
d’economia social, 1 punt.
Contractació d’espectacles i materials que incloguin el component
educatiu i siguin transmissors dels valors de la convivència, la solidaritat
i el respecte de diferents estils de vida, 1 punt.
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Article 5: Quantitat màxima atorgable a un projecte. Cap projecte no podrà
obtenir una subvenció d’import superior al 35% de la consignació
pressupostària prevista per la convocatòria
Article 6: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió, Regidor delegat d’Immigració.
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sr. Josep Vilarmau i Vila, Tècnic del Pla d’Immigració.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de
Serveis a les Persones, que actuarà com a secretari.

D. PROGRAMA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Clàusules específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
projectes de sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau
Codi: Solidaritat 1/2010.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
subvenció de projectes de sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau,
que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2010.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es
subvencionaran els projectes que tinguin com a finalitat:
• Fomentar les actituds de responsabilitat social al Nord que ajudin al
desenvolupament dels països del Sud
• Incentivar el consum ètic i responsable
• L’educació en valors vers la solidaritat i la Cultura de Pau
• Desenvolupar i posar en pràctica idees innovadores per avançar en els
objectius determinats pel Pla d’Actuació Municipal 2007-2011 de l’àmbit
de Solidaritat i Cooperació.
Article 4. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria
entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
Articles 5. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Criteris comuns:
1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts.
3) El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada, fins a 5 punts.
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 5 punts.
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 10 punts.
6) La utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 1 punts
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7) La utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat,
materials reutilitzats...), fins a 3 punts.
Criteris específics:
8) Certificat de cursos, 1 punt
9)La continuïtat de l’activitat i el seu grau d’innovació, fins a 10 punts.
10) La qualitat de la presentació i el fet de fer-ho conjuntament entre diverses
entitats, fins a 10 punts.
11) El nivell de difusió del projecte, fins a 9 punts.
12) El vincle amb altres programes i projectes de la ciutat, fins a 10 punts.
13) El respecte al codi ètic d’imatges i missatges de la Coordinadora Estatal
d’ONGD, fins a 5 punts.
14) Contingut del Programa d’activitats de sensibilització, fins a 15 punts:
- Activitats relacionades amb l’eix de sensbilització: cultura de
Pau i Drets Humans
- Activitats de denúncia de les causes estructurals de les
desigualtats
- Activitats de consum responsable i ètic
15)L’aplicació de temàtiques contemplades a les clàusules socials i
mediambientals fins a 6 punts:
•
Juntes paritàries i altres formes de visualització del paper de les
dones a l’entitat, 1 punts.
•
El projecte sorgeix de diagnòstic participatiu comptant amb les
persones beneficiàries, 1 punt.
•
Utilització de productes de comerç just a l’activitat o de consum
de proximitat (productes locals, cafè-sucre-xocolata... comerç just), 1
punt.
•
Realització d’activitats en espais que facilitin l’accessibilitat a
tothom, 1 punt.
•
Contractació d’empreses i grups que segueixin fórmules i criteris
d’economia social, 1 punt.
•
Contractació d’espectacles i materials que incloguin el
component educatiu i siguin transmissors dels valors de la convivència,
la solidaritat i el respecte de diferents estils de vida, 1 punt.

Article 6. Obligacions específiques. Les entitats beneficiàries de les
subvencions, a banda de les obligacions genèriques establertes a la llei, bases
generals i específiques, estaran obligades a:
a) Comunicar, per escrit, en un termini màxim d'un mes a comptar de la data de
la transferència de la subvenció, la data d'inici efectiva del projecte, l'adequació
del cronograma i la reformulació dels pressupostos, d'acord amb la quantitat
concedida i que ha de contenir el detall dels subconceptes inclosos en cada
partida pressupostària, tant de les corresponents a l'Ajuntament com de les
corresponents a altres finançadors. Aquest escrit ha de ser expressament
aprovat per l’Ajuntament i en cap cas s'admetrà a estudi l'informe final si
prèviament no s'ha aprovat aquest document.
b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat i
aprovat per l’ajuntament
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c) Notificar per escrit a l’Ajuntament qualsevol incidència en el compliment de
les obligacions establertes en aquestes clàusules mitjançant la presentació d'un
informe escrit, tant bon punt es produeixi, i s'han de justificar les causes que
l'originen.
d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'ens local sol·licitant, com
un canvi en els mitjans humans, un canvi d'adreça o qualsevol altra modificació
que tingui transcendència per al seguiment del projecte.
e) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui
demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de
comprovació de l’Ajuntament, de l'entitat col·laboradora de l'ens concedent, de
la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
f) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es
conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons
percebuts.

Article 7: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegat de solidaritat i cooperació
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Laia Pintó i Codinasaltas, Tècnica de Solidaritat i Cooperació.

Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea
de Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de
Ciutat, que actuarà com a secretari.
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
Segon.- Sotmetre les presents bases específiques 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.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 7
GMCiU), i 4 abstencions (2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

PROPOSICIONS
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8.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP sol·licitant que es traslladi a
RENFE, ADIF i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat, la queixa d’aquest Ajuntament per les deficiències i la
manca de servei de Rodalies del dia 8 de març.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 9 de març de
2010, que es transcriu a continuació:
“Atès que el dia 8 de març els servei de rodalies de la línia R4 va funcionar amb
retards de més d’una hora des de les 5:49 del matí i que el servei es va interrompre
completament a partir del migdia.
Atès que a la Catalunya central es produeixen nevades amb una certa regularitat i que
els serveis bàsics haurien d’estar preparats per a encarar-les.
Atès que el servei de rodalies que comunica Manresa amb la capital del país és un
servei fonamental per aquesta ciutat.
Atès que en cas de nevada el servei de ferrocarril ha de garantir els desplaçaments
que la carretera no pot assegurar.
Atès que els usuaris de Rodalies no van rebre la informació necessària dels canvis
que s’anaven produint.
Proposa:
Que aquest ajuntament faci arribar a Adif, Renfe i el DPTOP de la Generalitat la seva
queixa formal per les deficiències i la suspensió del servei de Rodalies de la línea R4
del dia 8 de març del 2010 i, així mateix, n’exigeixi l’adopció de les mesures
necessàries perquè, en un futur, no es repeteixi una situació semblant.”
El senyor Majó Garriga explica que el dia 8 de març a les 6 del matí, quan tot just
començava a nevar, els trens ja circulaven amb una hora de retard i al migdia es va
suspendre el servei de rodalies. Diu que si va fallar el ferrocarril no és perquè nevés
d’una manera inusual sinó perquè ADIF no va prendre les mesures oportunes. Diu que
el seu grup es vol queixar de la manca de previsió i d’inversió d’ADIF, però fent
extensiva també la queixa a Renfe i al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, donat que no tan sols el servei no va
funcionar sinó que també la informació que hi va haver va ser molt deficient.
El senyor Rubio Cano diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposició i a la
següent, però considera que es podria haver aprofitat l’avinentesa per anar una mica
més enllà i demanar que es garanteixi la millora de la línia de RENFE.

L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
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8.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per sol·licitar a ADIF la millora
dels accessos a l’edifici de l’estació de Rodalies de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 7 de març de
2010, que es transcriu a continuació:
“Atès que les portes d’accés a l’edifici de l’estació d’Adif de Manresa, tant des del
carrer com des de l’andana, no permeten el pas simultani de més d’una persona.
Atès que aquesta situació provoca aglomeracions, retards i incomoditats als usuaris
del servei de Rodalies de la línia R4.
Atès que l’actual model de portes és antic i que existeixen, en l’actualitat, sistemes
automàtics que faciliten eficaçment el trànsit de persones.
Atès que ADIF és el titular d’aquest edifici i el responsable de millorar-ne les
condicions d’ús.
Atès que la millora del servei de Rodalies és una de les prioritats d’aquest Ajuntament.
Proposa:
Que aquest Ajuntament sol·liciti a ADIF la substitució de les actuals portes d’accés de
l’edifici de l’estació de Rodalies, tant des de la via pública com des de les andanes, per
un model d’accessos d’obertura automàtica.·

El secretari presenta una esmena de substitució a la proposició del GMCUP, signada
dels Grups municipals de CiU, PSC, ERC, PPC i CUP, de 15 de març de 2010, que es
transcriu a continuació:
“Atès que l’edifici de l’estació de rodalies de Manresa no disposa de les condicions
mínimes de confort i accessibilitat.
Atès que, en especial, les portes d’accés a l’edifici de l’estació d’Adif de Manresa, tant
des del carrer com des de l’andana, no permeten el pas simultani de més d’una
persona.
Atès que aquesta situació provoca aglomeracions, retards i incomoditats als usuaris
del servei de Rodalies de la línia R4.
Atès que l’actual model de portes és antic i que existeixen, en l’actualitat, sistemes
automàtics que faciliten eficaçment el trànsit de persones.
Atès que ADIF és el titular d’aquest edifici i el responsable de millorar-ne les
condicions d’ús.
Atès que la millora del servei de Rodalies és una de les prioritats d’aquest Ajuntament.
Proposem que:
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1. Aquest Ajuntament sol·liciti a ADIF una remodelació completa de l’estació de
rodalies de la línia R-4 a Manresa per tal de fer més atractiu, còmode i accessible
el servei als usuaris.
2. De manera especial i amb caire urgent, demanar a ADIF que substitueixi les portes
d’accés actuals per un model d’accessos d’obertura automàtica, tant des de la via
pública com des de les andanes.”
El senyor Majó Garriga explica que a l’estació del Nord de Manresa hi ha unes portes
per les quals hi passa només una sola persona, tant les que van del carrer a dins de
l’estació com de l’estació a les andanes. Diu que per aquesta porta, unes dotze
vegades al dia, hi entren i hi surten al mateix temps, quan coincideixen dos trens, al
voltant de cent o dues-centes persones, cosa que provoca una incomoditat manifesta i
fins i tot que moltes vegades hi hagi gent que perdi el tren. Diu que és un problema
que afecta a centenars de manresans i manresanes cada dia i no és un problema tan
menor com a primera vista podria semblar quan es llegeix la proposició.
Diu que des de l’equip de govern i amb acord amb els altres grups municipals, a la
seva proposició s’hi ha afegit la qüestió de la millora en general de l’edifici de l’estació
del Nord.
Afegeix que el dia que ADIF es digni a millorar l’edifici de l’estació del Nord
l’Ajuntament també haurà de millorar-ne l’exterior, i per tant, ja es podria començar a
pensar com s’ha de fer aquesta millora.
Pel que fa al que ha comentat el senyor Rubio en l’anterior proposició, sí que és veritat
que s’hi podrien afegir en la proposició altres reclamacions però està bé que
regularment arribin queixes a ADIF, perquè així tindran present que aquest tema
preocupa a la ciutat de Manresa.
El senyor Serra Rovira agraeix a la CUP el fet de portar a aquest ple aquesta
proposició, que parla d’un tema tan concret com és el de les portes, ja que el fet de
portar a debat unes simples portes ha de fer reflexionar sobre la situació actual
d’aquesta infraestructura a l’estació del Nord.
Diu que el GMCiU ha signat aquesta esmena de substitució conjuntament amb els
altres grups municipals, però que ja en té prou de mocions conjuntes donat que a
l’hora de la veritat no acaben servint per res.
Diu que el seu grup municipal ja fa uns mesos va reunir-se amb el director general
d’infraestructures ferroviàries i de la reunió va sorgir un compromís positiu respecte de
l’estudi funcional de la línia C4 i una recepció positiva respecte a la necessitat que
Manresa pogués tenir una segona estació de tren ubicada al Congost. Pregunta si el
govern ha fet alguna cosa per aconseguir entomar com a pròpia aquesta reclamació
global de l’estudi funcional de la línia C4 i si ha defensat amb entusiasme l’estació del
Congost.
Comenta que al diari La Vanguardia d’ahir hi surt publicat un anunci publicitari d’ADIF
en el qual s’anuncia la inauguració d’una nova estació a Montcada i Reixach, i que
mentre Montcada i Reixach estrena una estació moderna de ferrocarril, Manresa té
una estació del Nord en la qual les portes funcionen malament i amb això vol dir que
aquí no s’ha fet la feina correctament.
És necessari que els partits que concorrin a les properes eleccions al Parlament de
Catalunya assumeixin d’una vegada per totes els compromisos per tal que l’aposta de
la millora de l’estació de la RENFE pugui ser efectiva.
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El senyor Rubio Cano diu que aquest tema és important i que hi ha pactes nacionals
d’infraestructures signats i que hi ha qui hi està treballant des de la vessant
institucional, social i política. Diu que a partir de la declaració que es va signar aquí al
mes de gener, el grup parlamentari del PPC ho va portar al Parlament de Catalunya i
hi va haver mocions que es van aprovar. Diu que ara s’aprovarà aquesta moció i que si
es vol es pot fer treball conjunt, que és el que és important.
L’Alcalde diu que és important l’estudi que està fent la Generalitat de Catalunya sobre
la quadriplicació de la via a partir de Sabadell Sud fins a Cerdanyola i que també és
important haver aconseguit cinc-cents mil euros dels pressupostos de l’Estat per iniciar
els estudis de la remodelació del tren entre Manresa i Terrassa. Això s’ha aconseguit
gràcies a les gestions fetes entre tots i ara cal continuar exigint més coses.
El senyor Perramon i Carrió diu que hi ha un tema important com és la connexió de
la línia del ferrocarril de RENFE a Terrassa amb el metro del Vallès, cosa que
implicarà que tot el Vallès sigui més accessible. Diu que això posa més pressió a la
conveniència de rebaixar el temps de trajecte entre Manresa i Terrassa i que és un
tema que pot millorar considerablement la connectivitat de Manresa amb un sector de
l’àrea metropolitana.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 8.2, que decau, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat:
“Atès que l’edifici de l’estació de rodalies de Manresa no disposa de les condicions
mínimes de confort i accessibilitat.
Atès que, en especial, les portes d’accés a l’edifici de l’estació d’Adif de Manresa, tant
des del carrer com des de l’andana, no permeten el pas simultani de més d’una
persona.
Atès que aquesta situació provoca aglomeracions, retards i incomoditats als usuaris
del servei de Rodalies de la línia R4.
Atès que l’actual model de portes és antic i que existeixen, en l’actualitat, sistemes
automàtics que faciliten eficaçment el trànsit de persones.
Atès que ADIF és el titular d’aquest edifici i el responsable de millorar-ne les
condicions d’ús.
Atès que la millora del servei de Rodalies és una de les prioritats d’aquest Ajuntament.
Proposem que:
1. Aquest Ajuntament sol·liciti a ADIF una remodelació completa de l’estació de
rodalies de la línia R-4 a Manresa per tal de fer més atractiu, còmode i accessible
el servei als usuaris.
2. De manera especial i amb caire urgent, demanar a ADIF que substitueixi les portes
d’accés actuals per un model d’accessos d’obertura automàtica, tant des de la via
pública com des de les andanes.”

66

8.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de congelar les quotes
d’escolarització de les llars d’infants municipals de Manresa per al curs
2010-2011.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 8 de març de
2010, que es transcriu a continuació:
“Atès que vivim un moment de crisi del sistema econòmic.
Atès que moltes famílies manresanes han vist reduïda la seva capacitat de fer front a
les despeses més bàsiques.
Atès que la precarietat laboral existent fa més necessaris que mai els serveis que
possibiliten la conciliació.
Atès que és propòsit de les societats més avançades la universalització i gratuïtat de
l’educació a l’etapa de parvulari.
Atès que el preu dels serveis públics és una barrera econòmica que margina a una
part de la societat, que no per això deixa de pagar-los.
Proposem:
La reducció o congelació de les quotes d’escolarització del curs 2010-2011 a les llars
d’infants municipals de Manresa.”

El senyor Majó Garriga diu que diversos pares de nens que van a la llar d’infants han
manifestat la seva preocupació per un possible augment de les quotes d’accés a les
llars d’infants el curs vinent i, degut a la situació econòmica actual, el seu grup
presenta aquesta proposició.
La senyora Díaz Casado diu que l’equip de govern votarà desfavorablement aquesta
proposició. Diu que les escoles bressols municipals són un servei no obligatori, que
cobreix el 50% de les peticions, i que aposta per la conciliació laboral i per la
socialització primerenca o gradual prèvia a l’etapa obligatòria del parvulari. Diu que
amb la vocació d’oferir aquest servei hi ha també un sentit de responsabilitat en la
gestió dels serveis i està clar que en aquesta situació econòmica de crisi no s’hauria
de fer grans augments en les quotes, si bé no es pot baixar el preu ni congelar la taxa
si es vol seguir oferent aquest servei.
Diu que és populista dir que el preu dels serveis públics és una barrera econòmica que
margina a una part de la societat. Diu que les famílies que tenen dificultats
econòmiques l’Ajuntament els ofereix ajuts en forma de beques, tot i ser un servei no
obligatori.
En el curs 2008/2009 l’Ajuntament va donar ajuts per a beques a les escoles bressol
per un import de 44.860 euros i això es tradueix en què un 28% va anar destinat a
bonificacions per a famílies nombroses i un 25% van ser per a d’altres tipus d’ajuts.
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El senyor Pericas Riu diu que creu que la reducció del cost de les quotes
d’escolarització de les llars d’infants seria un ajut a la malmesa economia domèstica
que suporten les famílies manresanes actualment.
Qualsevol iniciativa que es presenti per tal de reduir la despesa és benvinguda, i és
per això que el seu grup donarà el vot favorable a aquesta proposició.

El senyor Javaloyes Vilalta diu que la proposta que presenta la CUP està dins de
l’àmbit d’aquelles necessitats fonamentades en la precarietat econòmica actual de les
famílies a resultes de la crisi econòmica.
El GMPPC comparteix les explicacions que ha donat la regidora i entén que caldria
treballar perquè en el curs 2010/2011 es poguessin fer una sèrie de dotacions per
poder fer front a la possible demanda de beques que hi pugui haver.
També seria bo fer estudis d’ampliacions de beques a centres de titularitat no pública
per aquelles famílies que han demanat plaça a la llar d’infants pública i no n’han
obtingut perquè s’han exhaurit.
Finalment diu que els serveis s’han de prestar amb qualitat i no es pot baixar el llistó
per una qüestió de preu i, per tant, la solució passaria per augmentar les beques tant
per les llars d’infants municipals com per les que no són municipals respecte dels qui
no han pogut accedir a les municipals.

La senyora Torra Bitlloch diu que reduir o congelar els preus de les quotes és utòpic
donada la situació actual de l’Ajuntament i, per altra banda, també podria resultar injust
ja que no tothom té la mateixa necessitat que se li congeli o redueixi la quota.
El GMCiU està a favor d’incorporar criteris nous a l’hora de donar beques o establir
quotes diferents per a aquelles famílies que realment ho necessitin, però no de manera
universal.
El senyor Majó Garriga lamenta que la regidora Díaz trobi populista posar sobre la
taula que determinades quotes de serveis públics són una barrera per a certes
famílies, tenint en compte que la demanda de llars d’infants és molt superior a l’oferta, i
que la demanda de les famílies a les quals convindria una beca també és molt superior
a les beques que s’acaben donant. Diu que és un fet que les quotes de les llars
d’infants per determinades famílies són un problema a final de mes i són un obstacle
econòmic.
Pel que fa a la reflexió del grup municipal de CIU diu que sí que potser convindria
modificar els criteris a l’hora de donar beques o de cobrar unes quotes diferents en
funció de cada família però en tot cas seria un altre debat.
Mentre l’IPC sigui proper a zero no té cap sentit que s’apugin les quotes per sobre de
l’IPC i és per això que el GMCUP fa aquesta proposta.

La senyora Díaz Casado diu que la demanda de beques no és tan superior com diu el
senyor Majó, ja que les famílies que han demanat beques per a les escoles bressol,
d’acord amb els barems establerts, són les que n’han obtingut. Diu que es podria
estudiar la possibilitat d’efectuar un canvi en el sistema de beques.
Finalment explica que el cost anual d’un alumne d’escola bressol és de 6.150 euros,
del qual les famílies es fan càrrec d’un 15 % del total, i que és un cost inferior a la
mitjana de Catalunya.
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L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (8 GMS,
3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i 2 vots afirmatius
(1 GMCUP i 1 GMPxC).
8.4

Proposició dels Grups Municipals de la CUP i ERC per rebutjar la possible
instal.lació d’un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residus
radioactius en territori català.

El secretari presenta la proposició dels Grups municipals de la CUP i ERC, de 8 de
març de 2010, que es transcriu a continuació:

“Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre
de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels
residus radioactius d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles,
fos gestionat a través d’un Almacén Temporal Centralitzado (ATC),
Atès que el municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del plenari del seu Ajuntament
ser receptor de l’ATC,
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Zarra (Vall d’Aiora, País Valencià) ha aprovat,
també, amb data 28 de gener de 2010 la seva candidatura per acollir aquesta
instal·lació i que tampoc compta amb un mínim de consens social ni polític al territori.
Atès que el Govern de l’Estat i el propi President del Govern ha condicionat la
instal·lació de l’ATC a que hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria,
Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear
en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos
potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu funcionament.
Atès que aquests residus d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i
suposen una amenaça per la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix
cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, i per tant amb una afectació i unes
conseqüències que tocaran de ple del territori que l’aculli, així com d’un ampli territori
al seu voltant,
Atès la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de
milers d’anys, que fa que s’hipotequi el territori, no ja per la nostra generació sinó per
la de generacions futures del territori que l’aculli,
Atès que més de 62 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, i 7 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià,
Ribera d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta), ja han manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC,
aprovant aquesta mateixa moció,
Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar una resolució de total rebuig a la
instal·lació d’un ATC a les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya,
Proposa:
1.Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén Temporal
Centralizado) a Ascó, ni enlloc dels Països catalans.
2.Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Industria,
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Turismo y Comercio de l’Estat espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA
(ENRESA), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la Agrupación de Municipios
en Areas con Centrales Nucleares (AMAC), Comissió Interministerial
Emplazamiento ATC, als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, Priorat, Terra
Alta, Baix Camp, i Baix Ebre, i a tots els Ajuntaments del Baix Camp, Baix Ebre,
Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre. Així com al GEPEC - Ecologistes de Catalunya
(qui recull totes les mocions aprovades).”
El secretari presenta una esmena a la proposició dels GMCUP i ERC, signada pels
Grups municipals de la CUP, ERC i ICV-EUiA, de 15 de març de 2010, que es
transcriu a continuació:
“Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre
de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels
residus radioactius d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles,
fos gestionat a través d’un Almacén Temporal Centralitzado (ATC).
Atès que la resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Energia
modifica el previst al Real Decreto 775/2006, de 23 de juny; cosa que modifica
significativament i de forma injustificada el paper de las Comunitats Autònomes al
procés d’ubicació del ATC.
Atès que el municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del plenari del seu Ajuntament
ser receptor de l’ATC.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Zarra (Vall d’Aiora, País Valencià) ha aprovat,
també, amb data 28 de gener de 2010 la seva candidatura per acollir aquesta
instal·lació i que tampoc compta amb un mínim de consens social ni polític al territori.
Atès que el Govern de l’Estat i el propi President del Govern ha condicionat la
instal·lació de l’ATC a que hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria,
Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear
en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos
potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu funcionament.
Atès que aquests residus d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i
suposen una amenaça per la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix
cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, i per tant amb una afectació i unes
conseqüències que tocaran de ple del territori que l’aculli, així com d’un ampli territori
al seu voltant.
Atès la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de
milers d’anys, que fa que s’hipotequi el territori, no ja per la nostra generació sinó per
la de generacions futures del territori que l’aculli.
Atès que més de 90 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, i 9 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià,
Ribera d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta,Noguera, Segrià ), la Diputació de Lleida ja han
manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC, aprovant mocions com aquesta.
Atès que el Parlament de Catalunya, ha aprovat dues resolucions (11 de març de 2008
i 10 de març de 2010 –amb 111 vots favorables i 14 abstencions-) de total rebuig a la
instal·lació d’un ATC a les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya.
Els grups municipals sotasignats proposen l’adopció dels següents acords:
1. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén Temporal
Centralizado) a Ascó, a Catalunya, ni qualsevol altre lloc dels Països Catalans.

70

2. Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de l’Estat espanyol, als Departaments de Treball, d’Innovació,
Universitats i Empresa i d’Economia (direcció general d’Energia) de la Generalitat de
Catalunya, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA), al Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), a la Agrupación de Municipios en Areas con Centrales
Nucleares (AMAC), Comissió Interministerial Emplazamiento ATC, als Consells
Comarcals de la Ribera d’Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp, i Baix Ebre, Montsià, i a
tots els Ajuntaments del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, Montsià, Terra Alta i Ribera
d’Ebre. Així com al GEPEC - Ecologistes de Catalunya (qui recull totes les mocions
aprovades).”
El senyor Majó Garriga explica que en aquests moments el govern de l’Estat està
debatent a quin municipi de l’Estat s’ubicarà un cementiri nuclear, i Ascó ha sol.licitat
ser el lloc on s’ubiqui aquest cementiri nuclear. Diu que aquesta és una instal.lació
altament perillosa, que en cas d’accident o fuita podria afectar una àrea àmplia entre la
que es trobaria Manresa.
Des del Parlament de Catalunya com de municipis diversos s’ha fet un manifest
contrari a la ubicació d’aquest magatzem a Ascó o a qualsevol altre municipi del país, i
per això és important que l’Ajuntament se sumi a aquest manifest.
El senyor Rubio Cano diu que el GMICV-EUiA considera que és important que avui
aquest ple aprovi aquesta proposició per manifestar el rebuig a la proposta
d’instal.lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus radioactius.
Diu que la proposta a la qual s’ha afegit el seu grup municipal s’hi ha afegit dues
qüestions importants com són, d’una banda, que el passat 23 de desembre es van
canviar les regles del procés que en el seu moment un real decret havia aprovat el
2006, de forma s’ha modificat significativament i de forma injustificada el paper de les
comunitats autònomes en el procés d’ubicació d’aquest magatzem temporal. Diu que
una instal.lació temporal per seixanta anys d’aquest tipus pot tenir uns riscos que
actualment no es poden determinar i que no és admissible que el ple de l’Ajuntament
d’Ascó decideixi del futur no només d’Ascó, sinó de la Ribera d’Ebre, de les Terres de
l’Ebre i de bona part de Catalunya i el País Valencià i Aragó.
D’altra banda, s’hi ha afegit també en la proposta que el passat dimecres dia 10 de
març el Parlament de Catalunya, amb 111 vots favorables i 14 abstencions, va aprovar
donar suport a la decisió del govern de la Generalitat de Catalunya de rebutjar la
instal.lació a Catalunya d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears i
donar recolzament i instar el Govern de la Generalitat que sol.liciti al govern de l’Estat
que aturi aquest procediment.
La senyora Alsina Serra diu que el GMERC subscriu aquesta proposició per quatre
motius principals. El primer és que la construcció d’un magatzem temporal centralitzat
facilita l’allargament de la vida útil de les centrals sense tenir clar si en les condicions
actuals aquestes centrals són capaces de suportar amb fiabilitat aquest augment de la
seva vida útil. Diu que les centrals catalanes són les que presenten més incidències de
tot Europa.
El segon motiu és perquè el seu grup entén que la decisió d’ubicar un cementiri
nuclear de residus d’alta radioactivitat de totes les centrals espanyoles en un municipi
concret no es pot prendre per majoria simple del consistori d’un sol ajuntament. Diu
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que el risc i la hipoteca que representa pel futur no és només per aquell municipi sinó
per tots els de l’entorn.
El tercer motiu és perquè el Parlament de Catalunya, tal com ha dit el regidor Rubio,
ha aprovat aquesta resolució de rebuig al magatzem temporal, i el quart motiu és
perquè el seu grup entén que les comarques de l’Ebre i, per extensió, tot Catalunya,
compleixen amb escreix la seva quota de nuclearització.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que es podria debatre sobre els beneficis o perjudicis
de l’energia nuclear, però que el tema de les centrals nuclears formaria part d’un altre
debat.
El GMPPC aposta per l’energia nuclear perquè considera que és positiva, que no té
cap mena de perill i que no té cap mena d’incidència negativa, i entén també que el
magatzem temporal centralitzat com a tal tampoc suposa cap mena de perill. Diu que
creu en l’energia nuclear com un dels elements que poden potenciar l’element
estructural de progrés d’un país, i que, com tot, pot arribar a generar pors per la
desconeixença del què pot suposar que hi hagi una incidència en un futur. Creu que
les coses es fan bé i, sobre aquesta premissa, creu que el magatzem és segur, i és
per això que el seu grup no donarà suport a aquesta proposta.
El senyor Davins Pey diu que el GMCiU donarà suport a la proposició presentada
perquè, entre d’altres coses, al març del 2008 el Parlament de Catalunya va prendre
un acord on rebutjava l’emplaçament d’aquests magatzems temporals centralitzats a
territori Català. A més a més hi ha un acord clar al 2006 on es dóna competències als
governs de les Comunitats Autònomes i hi ha també un acord del Parlament de
Catalunya que diu que no s’ha d’ubicar al territori català cap magatzem temporal
centralitzat.
El senyor Pericas Riu diu que tothom sap que els residus nuclears són una mala
herència pel futur, per la seva durada i perillositat, però s’ha de tenir present l’elevada
demanda energètica que necessiten les ciutats i la indecisió per part dels governs a
l’hora de decidir quins tipus de font d’energia són més beneficiosos o rentables per al
ciutadà.
Actualment les centrals nuclears són les que més quantitat d’energia produeixen i és
l’energia més econòmica per al consumidor, però pot sortir cara en el temps. Afegeix
que s’hauria de respectar la decisió del consistori d’Ascó de demanar que l’ATC
s’ubiqui en el seu municipi, però que també s’ha de pensar en els municipis del voltant,
per la qual cosa donarà el seu vot favorable a aquesta proposta.
El senyor Irujo Fatuarte diu que el vot del GMS serà favorable, sense voler aprofundir
en els arguments donat que serien similars als que ja s’han exposat.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 8.4, que decau, i el Ple
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU, 1
GMCUP i 1 GMPxC) i 2 vots negatius (2 GMPPC), i, per tant, es declara acordat:
“Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre
de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels
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residus radioactius d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles,
fos gestionat a través d’un Almacén Temporal Centralitzado (ATC).
Atès que la resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Energia
modifica el previst al Real Decreto 775/2006, de 23 de juny; cosa que modifica
significativament i de forma injustificada el paper de las Comunitats Autònomes al
procés d’ubicació del ATC.
Atès que el municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del plenari del seu Ajuntament
ser receptor de l’ATC.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Zarra (Vall d’Aiora, País Valencià) ha aprovat,
també, amb data 28 de gener de 2010 la seva candidatura per acollir aquesta
instal·lació i que tampoc compta amb un mínim de consens social ni polític al territori.
Atès que el Govern de l’Estat i el propi President del Govern ha condicionat la
instal·lació de l’ATC a que hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria,
Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear
en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos
potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu funcionament.
Atès que aquests residus d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i
suposen una amenaça per la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix
cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, i per tant amb una afectació i unes
conseqüències que tocaran de ple del territori que l’aculli, així com d’un ampli territori
al seu voltant.
Atès la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de
milers d’anys, que fa que s’hipotequi el territori, no ja per la nostra generació sinó per
la de generacions futures del territori que l’aculli.
Atès que més de 90 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, i 9 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià,
Ribera d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta,Noguera, Segrià ), la Diputació de Lleida ja han
manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC, aprovant mocions com aquesta.
Atès que el Parlament de Catalunya, ha aprovat dues resolucions (11 de març de 2008
i 10 de març de 2010 –amb 111 vots favorables i 14 abstencions-) de total rebuig a la
instal·lació d’un ATC a les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya.
Els grups municipals sotasignats proposen l’adopció dels següents acords:
1. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén Temporal
Centralizado) a Ascó, a Catalunya, ni qualsevol altre lloc dels Països Catalans.
2. Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de l’Estat espanyol, als Departaments de Treball, d’Innovació,
Universitats i Empresa i d’Economia (direcció general d’Energia) de la Generalitat de
Catalunya, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA), al Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), a la Agrupación de Municipios en Areas con Centrales
Nucleares (AMAC), Comissió Interministerial Emplazamiento ATC, als Consells
Comarcals de la Ribera d’Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp, i Baix Ebre, Montsià, i a
tots els Ajuntaments del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, Montsià, Terra Alta i Ribera
d’Ebre. Així com al GEPEC - Ecologistes de Catalunya (qui recull totes les mocions
aprovades).”
8.5

Proposició del Grup Municipal de PxC sol·licitant que es faci un estudi
sobre la viabilitat de convertir l’esplanada del Puigberenguer en zona de
passeig i d’esbarjo.

73

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, d’11 de març de 2010,
que es transcriu a continuació:
“Atès que la falta d’espais verds a les nostres ciutats és una realitat.
Atesa la intenció del consistori de declarar zona verda la muntanya del Puigberenguer.
Atès que actualment l’esplanada del Puigberenguer és de terra erma i un espai
estèticament desaprofitat .
Atès que les dimensions de l’esplanada son les idònies.
Des del nostre grup proposem:
Que es realitzi un estudi sobre la viabilitat de convertir l’esplanada del Puigberenguer
en una zona de passeig i d’esbarjo.”
El senyor Pericas Riu diu que la proposta consisteix en què es realitzi un estudi sobre
la viabilitat de convertir l’esplanada del Puigberenguer en una zona de passeig i
d’esbarjo, però que també pot estar obert a altres opcions com, per exemple, l’esport.
Diu que en ser una esplanada de dimensions considerables, el procés de regeneració
d’un terreny tan àrid com aquest pot ser costós i complicat però creu que és important
que es dugui a terme l’estudi. També s’hauria de tenir en compte que les zones verdes
a la ciutat són necessàries i un bé escàs, i això seria un atractiu per a la zona i un
benefici per tot Manresa.
La senyora Mas Pintó diu que el turó del Puigberenguer està format per uns terrenys
que per part del Pla General són qualificats d’espai públic, amb la qualificació
d’equipaments pel que fa a la zona ocupada per l’escola i el camp de futbol i amb la
qualificació de zona verda per a la resta.
Els terrenys del Puigberenguer formen un dels grans parcs urbans que fixa el Pla
General i que estan recollits en el Pla Director de l’espai públic, per tant, l’objectiu de
l’ajuntament és assolir les determinacions d’aquest Pla General. Diu que dels 70.000
metres quadrats que comprèn la qualificació de zona verda, més del 65% encara són
de titularitat privada, és a dir, uns 50.000 metres quadrats, i el primer pas per
aconseguir la consecució del parc urbà passaria per una gestió del sòl, cosa que en
aquests moments es considera molt dificultosa perquè els criteris de valoració dels
terrenys els darrers anys fan que això sigui inviable i perquè la seva dimensió
suposaria un cost molt important.
Cal cercar nous mecanismes per tal d’assolir la titularitat del sòl com a pas previ per a
la consecució del parc, i per aquest motiu l’equip de govern no pot votar a favor
d’aquesta proposició, no perquè no cregui fermament que convé destinar els terrenys
com a parc urbà.
El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP també comparteix la preocupació per a la
recuperació d’aquesta zona de la ciutat, que s’hagués pogut encarar quan hi havia
l’expansió econòmica, però que ara no s’està en condicions de fer-ho. Tampoc votaran
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favorablement perquè d’estudis ja n’hi ha suficients, per la qual cosa el GMCUP
s’abstindrà.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que el GMPPC també s’abstindrà en coincidència
amb els arguments del GMCUP i recorda que ja hi havia estudis previs sobre aquesta
zona i reiterar-los seria repetitiu.
El senyor Serra Rovira pregunta si hi ha algun tipus d’estudi sobre aquesta zona, si
l’Ajuntament ha fet algun tipus de prospecció inicial i del que s’hi volia desenvolupar.
La senyora Mas Pintó respon que només hi ha hagut alguns estudis de prospecció de
terreny per veure si el subsòl suportaria una determinada vegetació, i també hi ha
hagut alguns estudis sobre localització d’usos, però mai s’ha abordat l’ordenació
concreta del parc.
El senyor Serra Rovira pregunta si se sap el percentatge de propietat privada
d’aquests 77.000 m2.
La senyora Mas Pintó respon que el 65% és de propietat privada, 50.000m2.

El senyor Serra Rovira diu que tenint en compte les circumstàncies el GMCiU
s’abstindrà.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (8 GMS,
2 GMICV-EUiA, 3 GMERC), 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 vot
afirmatiu (1 GMPxC).
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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

9.1

Proposta per a l’aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’art. 5è
Nivell de vinculació jurídica dels crèdits de les Bases d’Execució del
Pressupost.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 15 de març de
2010, que es transcriu a continuació:

75

“El Ple de la Corporació, en sessió de data 21 de desembre de 2009, va aprovar el
Pressupost General de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2010, del qual en
formen part, entre d’altres, les bases d’Execució del Pressupost, document que va ser
aprovat definitivament mitjançant acord plenari de data 18 de gener de 2010
Segons el principi d’especialitat pressupostària pevist a l’article 172 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, els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la
finalitat específica per a la que han estat autoritzats. Així, aquests crèdits autoritzats
tenen caràcter limitatiu i vinculant, fixant-se aquests nivells de vinculació en la
legislació pressupostària
Ara bé, aquesta vinculació jurídica dels crèdits en relació a les hisendes locals queda
fixada, d’acord amb allò que autoritzen els articles 28 i 29 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, a nivell d’aplicació pressupostaria, amb excepció de les vinculacions que
puguin determinar-se en les Bases d’Execució del Pressupost.
Així, l’article 5è de les Bases d’execució del Pressupost estableix els nivells de
vinculació jurídica dels crèdits, diferenciant-se entre el nivell d’aplicació pressupostària
i el nivell de classificació vinculació econòmica on es contemplen, entre d’altres, les
aplicacions pressupostaries relatives a l’atenció a domicili.
No obstant això, les aplicacions pressupostàries 233.0.227.01 i 233.0.227.99 no es
troben vinculades jurídicament malgrat les necessitats actuals de caràcter econòmic i
social així ho aconsellen per a una millor i eficaç gestió del servei.
En aquest sentit, la Cap de Servei d’Educació, Salut i Serveis Socials ha emès informe
en data 15 de març de 2010 proposant la modificació de l’article 5è de les Bases
d’Execució del pressupost de forma que les aplicacions pressupostaries 233.0.227.01 i
233.0.227.99 quedin vinculades jurídicament en les bases d’execució del pressupost.
En aquest mateix informe s’indica que aquesta necessitat de vinculació deriva de que
els serveis d’atenció domiciliària engloben dos tipus de serveis: el servei d’ajuda a
domicili i el servei de tecnologies de suport i cura prestat a través de teleassistència i
telealarmes, requerint-se que al marge d’estar vinculats conceptualment també es
trobin vinculats econòmicament.
Altrament, el Cap de secció de l’oficina de suport central de les Àrees de serveis a les
Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès informe en data 15
de març de 2010, segons el qual l’expedient de modificació de les bases d’Execució
del Pressupost és ajustat a dret.
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació i modificació del pressupost és el Ple
de la corporació, de conformitat amb el previst a l’article 168 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes locals, en concordança amb l’article 22.2 e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Per l’ exposat, el Regidor d’Economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5è- Nivell de vinculació jurídica
dels crèdits de les Bases d’Execució del pressupost en el sentit d’introduir, al final de
l’article 5è una excepció als nivells de vinculació jurídica que tindrà la redacció
següent:
“EXCEPCIONS A L’APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA D’ATENCIÓ A DOMICILI”
Com a excepció,
queden vinculades entre elles les següents aplicacions
pressupostàries:
233.0.227.01 Atenció a domicili. Seguretat
233.0.227.99 Atenció a domicili. Altres treballs realitzats per altres empreses
Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les bases d’execució del
pressupost per un termini de 15 dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
a l’efecte de reclamacions d’acord amb el previst a l’article 169.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin
presentat reclamacions, l’expedient de modificació s’entendrà definitivament aprovat.
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.”

El senyor Jordà Pempelonne informa que aquesta modificació està relacionada amb
una de les modificacions de crèdit fetes anteriorment i es relaciona amb el fet que
quan s’incrementa una partida no es pot tornar a reduir durant l’exercici.
En aquest sentit, com que es desconeix la quantitat que finalment es necessitarà amb
aquests dos conceptes d’Atenció a domicili que, per una banda hi ha la part de
seguretat amb les telealarmes i, de l’altra, l’atenció a domicili pròpiament, es vinculen
jurídicament, la qual cosa permetrà transvasar diners d’un lloc a l’altre sense
problemes.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 9 abstencions (7 GMCiU i 2
GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.2

Proposta per a l’aprovació, si escau, de l’adscripció a favor del Consorci
per a l’impuls de serveis educatius i socials, d’una porció de terreny
situada al Polígon industrial de Bufalvent.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 15 de març de 2010, que es transcriu
a continuació:
“Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa va adquirir, per acta de cessió de 14 de març de 2007, un
equipament dins l’àmbit del Pla Parcial del Polígon Industrial de Bufalvent.
Les característiques de l’immoble en qüestió són les següents:
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−

Descripció: porció de terreny de 14.645,81 m2 de superfície, dins el
polígon industrial de Bufalvent, i enfront del carrer Edison, destinat a
equipament (clau E).

−

Límits: al nord i al sud, amb sòl privat; a l’est amb el carrer Edison i a
l’oest, part amb zona verda i part amb sòl privat.

−

Classificació urbanística: sòl urbà.

−

Qualificació urbanística: el pla general de Manresa de 23 de maig de
1997 qualifica la finca cedida d’equipament esportiu (clau E2) en tota la
seva superfície. La modificació puntual del Pla General de Manresa
PGM 0505, aprovada definitivament el 7 de juliol de 2006, determina la
divisió de l’equipament anterior en 2 qualificacions: equipament E2
situat al nord, que continua com a Esportiu (clau E2); i equipament E1
situat al sud, que queda qualificat com Educatiu (E1).

−

Títol: pertany a l’Ajuntament de Manresa en ple domini, per cessió de
l’Institut Català del Sòl.

−

Registre de la propietat: la finca figura inscrita al Registre de la propietat
núm. 1 de Manresa, al volum 2.738, llibre 1.367, full 145, finca 58.996,
inscripció 1a.

−

Qualificació jurídica: bé de domini públic, adscrit al servei públic.

II. L’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’Empresaris de Bufalvent han creat el
Consorci per a l’impuls del serveis educatius i socials (CISES, en endavant), constituït
en sessió que va tenir lloc el dia 12 de març de 2010 i que es regeix pels estatuts
publicats en el Butlletí Oficial de la Província número 278, de 19 de novembre de 2008.
III. L’objecte de l’esmentat Consorci, d’acord amb l’article 8 dels seus estatuts, és la
construcció d’un equipament destinat a Llar d’Infants, el qual s’ha d’integrar a la xarxa
d’escoles bressol municipals mitjançant la posada a disposició de l’ús retribuït de
l’edifici a favor de l’Ajuntament de Manresa. També constitueix l’objecte del Consorci la
gestió dels serveis de manteniment i conservació de l’equipament descrit anteriorment.
IV. Per a l’efectiva construcció de l’edifici que ha d’albergar la Llar d’infants, el CISES
necessita en primer terme que l’Ajuntament procedeixi a l’adscripció del terreny apte
per al desenvolupament d’aquesta finalitat.
V. L’arquitecta municipal de la Secció de Planejament va emetre un informe en data 11
de desembre de 2009, en el qual es descriu la porció de terreny que s’ha d’adscriure al
Consorci.
Consideracions jurídiques
L’article 321.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, determina que els béns de domini públic que els ens associats
adscriguin als consorcis per al compliment dels fins d’aquests, conserven la seva
qualificació originària.
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L’article 21.2 dels estatuts del CISES preveu que els membres del consorci puguin
adscriure al Consorci béns de domini públic per a la consecució de les finalitats
consorcials, conservant els béns adscrits la seva qualificació originària.
L’òrgan competent per acordar l’adscripció és el ple de la corporació de conformitat
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atesa la seva
durada.
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Adscriure al Consorci per a l’impuls del serveis educatius i socials el bé de
domini públic que es descriu a continuació:
Porció de terreny de 1.784,03 m2 de superfície que limita a l’est amb el carrer
Edison, al sud amb els terrenys qualificats com de zona industrial en edificació
aïllada (clau 2.2d) i ocupats per una nau industrial; i a l’oest i al nord amb la
resta de terrenys erms, de propietat municipal, destinats a equipament educatiu
(clau E1).
La finca que s’adscriu s’ha de destinar a la construcció i posada en
funcionament d’una Llar d’infants que s’ha d’integrar a la xarxa d’escoles
bressol municipals.
El termini de l’adscripció serà l’equivalent al temps necessari per a la total
amortització de les aportacions econòmiques realitzades per l’Associació
d’Empresaris de Bufalvent per a la construcció i posada en funcionament de la
Llar d’infants a edificar pel Consorci en l’immoble adscrit, termini que en cap
cas serà inferior a 15 anys. Extingida l’adscripció, l’immoble retornarà a
l’Ajuntament de Manresa juntament amb les edificacions i accessions existents.

SEGON. La construcció de l’equipament educatiu a què fa referència aquest
acord podrà ser portat a terme pel Consorci o per un tercer, mitjançant
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix
equipament haurà de d’efectuar-la únicament l’Ajuntament de Manresa, ja sigui
mitjançant gestió directa o indirecta.”
La senyora Díaz Casado informa que prèviament a la futura construcció de l’Escola
bressol Bressolvent hi ha un procés d’aprovació inicial que era la constitució d’un
Consorci, ja que per a la construcció d’aquesta escola, que ha estat a iniciativa també
dels empresaris de Bufalvent, es va establir aquesta fórmula de treball conjunt.
Un cop constituït el Consorci hi ha dos dictàmens que cal aprovar pel Ple.
El primer d’aquests dictàmens, com preveuen els Estatuts del Consorci, recull que
l’Ajuntament cedirà el terreny adient per poder construir l’escola bressol.
Es tracta d’una superfície de 1.784,03 m2 ubicat al c/ Edison de la zona industrial de
Bufalvent, per la qual cosa demana el vot favorable al dictamen.
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.3

Proposta per a l’aprovació, si escau, de l’acceptació de l’encomana de
gestió a favor de l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament
d’actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a
l’assoliment dels objectius del Consorci per a l’Impuls de Serveis
Educatius i Socials (CISES).

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 15 de març
de 2010, que es transcriu a continuació:
“Fruït de la voluntat comuna de l’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’Empresaris
de Bufalvent de crear una llar d’infants al Polígon Industrial Bufalvent, el Ple de la
corporació, en sessió de data 21 de juliol de 2008 va aprovar inicialment la creació del
Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials que té per objecte la
construcció de l’equipament destinat a Llar d’infants, així com la gestió del servei de
conservació i manteniment de l’equipament.
Aquest acord, juntament amb els seus Estatuts va ser sotmès a informació pública per
a la presentació de reclamacions i/o suggeriments, sense que dins el termini atorgat
se’n presentessin motiu pel que els acords i els Estatuts van quedar definitivament
aprovats.
En data 12 de març de 2010 la Junta General del Consorci per a l’Impuls dels Serveis
Educatius i socials ha declarat constituït el consorci per a l’Impuls de Serveis
Educatius i Socials ( CISES) així com també s’ha encomanat a l’Ajuntament de
Manresa, el desenvolupament d’actuacions administratives, jurídiques i tècniques
necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci per a l’Impuls de Serveis
educatius i Socials ( CISES).
Altrament, en el mateix acord d’encomana de gestió la Junta General ha facultat a la
presidenta del consorci per a l’aprovació i signatura del conveni regulador d’aquesta
encomana de gestió.
La figura de l’encomana de gestió es troba prevista en l’article 15 de la llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú on es preveu la possibilitat que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis competència d’entitats de dret públic pugui ser
encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra Administració quan
concorrin raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament.
Aquest mateix article preveu que quan aquesta encomana de gestió es realitzi entre
òrgans i entitats de diferents Administracions, es formalitzarà mitjançant la signatura
del corresponent conveni.
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Així mateix, el Cap de la secció de suport central de les àrees de Serveis a les
Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès en data 15 de març
de 2010 informe en el que indica que l’acceptació de l’encomana de gestió s’ajusta a
dret.
Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva acceptació, l’article 22 de la llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local atribueix al Ple l’acceptació de l’acord
d’encomana de gestió.
A més, l’article 47.2h) de la referida llei 7/1985, disposa que l’ascceptació de
l’encomana de gestió requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
Per l’ exposat, la Regidora d’Educació proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Acceptar l’encomana de gestió feta pel Consorci per a l’Impuls de Serveis
Educatius i Socials ( CISES) per a la realització dels tràmits següents:
-

gestió administrativa dels expedients de contractació
l’elaboració i publicació dels anuncis i publicacions oficials
el seguiment tècnic del projecte per part dels tècnics municipals
qualsevol altra tasca administrativa, jurídica i/o tècnica necessària per a
l’assoliment dels objectius propis del Consorci

Segon.- Aprovar la minuta de conveni d’encomana de gestió a favor de l’Ajuntament
de Manresa per al desenvolupament d’actuacions administratives, jurídiques i
tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci per a l’Impuls de
Serveis Educatius i Socials ( CISES).
Tercer.- Facultar a l’alcalde president per a la signatura de tota aquella documentació
necessària per portar a terme els acords adoptats.”
CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS ADMINISTRATIVES,
JURÍDIQUES I TÈCNIQUES NECESSÀRIES PER A L’ASSOLIMENT DELS
OBJECTIUS DEL CONSORCI PER A L’IMPULS DE SERVEIS EDUCATIUS I
SOCIALS (CISES)

Manresa, ___________
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament
de Manresa amb domicili a la Pl. Major 1 de Manresa.
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I de l’altra, la Sra. Sònia Diaz i Casado, actuant com a Presidenta del Consorci per a
l’Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES) domiciliada al c/ Josep Comas i Solà,
núm. 27 baixos de Manresa.
Intervé el Sr. José Luis González Leal secretari general de l’Ajuntament de Manresa,
en la seva qualitat de fedatari públic, segons preveu l’article 3r.e) del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa, a l’empara del que
disposa l’article 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 i degudament facultat per a
la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord plenari de la Corporació de data
............., adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de la Corporació .
La segona, en nom i representació del Consorci per a l’Impuls dels serveis Educatius i
Socials (CISES), d’acord amb les atribucions previstes en l’article 15 dels estatuts del
Consorci i en virtut de l’acord de la Junta General adoptat en data 12 de març de 2010.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni d’encomana
de gestió i
MANIFESTEN
I.- L’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’Empresaris de Bufalvent tenen la voluntat
comuna de creació d’una llar d’infants al Polígon Industrial Bufalvent.
II.- Amb aquesta finalitat, el 25 de maig de 2007, l’Ajuntament de Manresa i
l’Associació d’Empresaris de Bufalvent van signar un conveni de col·laboració que
tenia per objecte formalitzar el compromís de cooperació i treball conjunt per tal
d’aconseguir la creació d’aquesta llar d’infants.

III.- Aquest compromís de cooperació i treball conjunt s’ha formalitzat a través de la
creació del Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials ( CISES) constitució
que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió
ordinària de data 21 de juliol de 2008, sotmetent-se a informació pública sense que,
dins el termini atorgat, es presentessin al·legacions i/o suggeriments motiu pel que els
acords i els seus Estatuts van quedar definitivament aprovats.
IV.- El Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i socials (CISES) té per objecte la
construcció de l’equipament destinat a Llar d’Infants, així com la gestió del servei de
conservació i manteniment de l’equipament. No obstant això, raons d’eficàcia i
economia administrativa aconsellen que sigui l’Ajuntament de Manresa qui porti a
terme totes aquelles actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per
a l’assoliment dels objectius del consorci.
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V.- L’article 20 dels Estatuts del Consorci preveu la possibilitat de que l’activitat del
consorci sigui realitzada pel propi consorci, per les entitats consorciades o pels
organismes o societats instrumentals del consorci o de les entitats consorciades
mitjançant la signatura del corresponent conveni.
VI.- Mitjançant acord de data 12 de març de 2010 la Junta General del Consorci per a
l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials (CISES) encomana a l’Ajuntament de
Manresa, el desenvolupament d’aquestes actuacions administratives, jurídiques i
tècniques.
VII.- L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari de data ........ ha acceptat
l’encomana de gestió feta pel Consorci per a l’Impuls dels Serveis Educatius i socials (
CISES).
Per tal de formalitzar l’encomana de gestió relativa a les actuacions administratives,
jurídiques i tècniques , les entitats atorgants convenen, de mutu acord, els següents:
PACTES
Primer.- Encomana de gestió.
El Consorci per a l’Impuls dels Serveis Educatius i Socials ( CISES) encomana
mitjançant la signatura d’aquest conveni a l’Ajuntament de Manresa les actuacions
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del
consorci
Segon.- Actuacions objecte de conveni
Les tasques consistiran en:
-

la gestió administrativa dels expedients de contractació
l’elaboració i publicació dels anuncis i publicacions oficials
el seguiment tècnic del projecte per part dels tècnics municipals
qualsevol altra tasca administrativa, jurídica i/o tècnica necessària per a
l’assoliment dels objectius propis del Consorci

Tercer.- Abast i límits de l’encomana
Aquesta encomana de gestió implica exclusivament la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis i no suposa cessió de la titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici.
Quart.- Contraprestació de l’encomana de gestió.
Atesa la concurrència d’interessos públics i l’important benefici que suposa per a la
ciutat de Manresa disposar d’una nova Llar d’infants, les parts acorden, amb caràcter
exprés, que l’Ajuntament de Manresa no percebrà cap mena de contraprestació
econòmica per a portar a terme les tasques encomanades pel Consorci.
Cinquè.- Durada
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Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva durada
coincidirà amb la durada del consorci, que serà equivalent al període de temps
necessari per a l’amortització de les aportacions econòmiques realitzades per
l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Bufalvent.
No obstant l’establert en el paràgraf anterior, qualsevol de les parts podrà desistir
d’aquest conveni, comunicant-ho prèviament a l’altra part amb una antelació mínima
de 3 mesos
Sisè.- Causes d’extinció.
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes::
- Per mutu acord de les parts
- Acompliment del termini pactat
- Causes de força major
- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni
- Per incompliment manifest d’una de les parts signants
- Per rescissió unilateral voluntària
- Per qualsevol de les causes establertes a la llei
Setè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data abans esmentats.

Per l’Ajuntament de Manresa
L’Alcalde,

Josep Camprubi i Duocastella

Pel Consorci per a l’impuls
de Serveis Educatius i Socials
(CISES)
La Presidenta,
Sònia Diaz i Casado

La senyora Díaz Casado diu que aquest és el segon dictamen a què feia referència
en el punt anterior.
Diu que en la mateixa constitució del Consorci s’estableix que s’encomana a
l’Ajuntament de Manresa la gestió de tots els tràmits administratius, jurídics i tècnics
necessaris.
El dictamen que es porta a aprovació tracta de la gestió administrativa dels expedients
de contractació, l’elaboració i publicació dels anuncis i publicacions oficials, el
seguiment tècnic del projecte per part dels tècnics municipals, i qualsevol altra tasca
administrativa, jurídica o tècnica necessària que en sorgeixi.
Per tant, per poder dur a terme totes aquestes tasques demana el vot favorable al
dictamen.
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El senyor Javaloyes Vilalta demana qui farà el projecte de construcció de l’escola
bressol, a banda de la publicació d’anuncis, seguiment tècnic, etc, que preveu el
dictamen.
La senyora Mas Pintó respon que s’ha fet un avantprojecte de Llar d’infants i el que
és previst és fer un concurs de redacció i execució del projecte, tal com es fa amb les
escoles, s’encarrega a una empresa que fa el projecte i executa l’obra.
La supervisió d’aquest projecte correspondrà als serveis tècnics municipals.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Rubio Cano que passa a donar compte
d’una Declaració de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Manresa per instar al
Govern espanyol a sol.licitar, a la República de Sud-Africa a la detenció i a l'entrega mitjançant extradició- d'un militar ruandès imputat en la mort de FLORS SIRERA
FORTUNY, segons el "Auto de procesamiento de fecha 6 de febrero de 2008 del
Juzgado de Instrucción Central nº 4 de la Audiencia Nacional.

El senyor Rubio Cano agraeix a tots els grups municipals el seu suport a aquesta
declaració, que passa a llegir tot seguit:

“Atès que, la conciutadana FLORS SIRERA FORTUNY va morir violentament a
Ruhengeri (Rwanda) el 18 de gener de 1997, desenvolupant la seva feina com a
infermera i cooperant de l’organització Médicos del Mundo.
Atès que, sobre aquesta mort violenta i la de vuit persones més de nacionalitat
espanyola, es decidí promoure que fossin investigades pels Tribunals espanyols.
Atès que aquest ajuntament és part processal en l'anomenat procés judicial, segons
acord de sessió plenària de data 17 de gener de 2005 i, segons escriptura de poders
de data 21 de gener de 2005, està representat pel lIetrat Jordi Palou Loverdos, que a
la vegada també és representant legal de la família
Sirera.
Atès que, el procediment judicial que es segueix davant el Jutjat d'lnstrucció Central nº
4 de la Audiència Nacional espanyola, va resoldre mitjançant Interlocutòria (Auto de
procesamiento de fecha 6 de febrero de 2008) dictar ordres de detenció internacional
contra quaranta alts responsables politico-militars ruandesos ais que se'ls imputa la
mort de nou ciutadans espanyols, i que entre els 40 imputats estarien els presumptes
responsables de la mort violenta de la conciutadana FLORS SIRERA FORTUNY.
Atès que, el juliol i el setembre de 2008, aquest Ajuntament mitjançant declaració i
acord de ple sol·licitaren, al Govern espanyol i al Secretari General de Nacions Unides,
emprendre les accions procedents que conduïssin a la detenció, entre d'altres, del
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General Kayumba Nyamwasa, com a presumpte responsable de la mort de la
conciutadana FLORS SIRERA FORTUNY.
Atès que, en el mateix sentit, s'han pronunciat els Ajuntaments de Figueres i Navata
(pel seu conciutadà JOAQUIM VALLMAJÓ) i per tots els ciutadans espanyols ho feu el
Congreso de los Diputados en la Proposición no de Ley 11 de diciembre de 2008,
nûmero 161/000433 (<<El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español para
que active los mecanismos internacionales para la entrega a la justicia española de los
procesados rwandeses por la Audiencia Nacional » ).
Atès que, aquest Ajuntament, ha tingut coneixement, mitjançant Providència dei Jutjat
de data 3 de març de 2010, així com mitjançant notícies publicades als diaris Regió 7
(en data 5 de març de 2010) i El País (en data 9 de març de 2010), que un dels
presumptes responsables de la mort de la conciutadana FLORS SIRERA FORTUNY
es trobaria actualment a la República de Sud-Àfrica, després d'haver fugit de Rwanda.
Per tot això els grups municipals proposen el següent :
Instar, al President del Govern espanyol i al seu Consell de Ministres, a fer totes les
accions i gestions que procedeixin, davant el Govern de la República de Sud-Àfrica -i
particularment davant el seu President Jacob Zuma-, per tal que mitjançant
INTERPOL-Sud-Àfrica es procedeixi a la detenció i a l'entrega -amb l'oportú
procediment d'extradició que insti l'òrgan judicial competent davant el Govern d'
Espanya- del referit militar ruandès General Kayumba Nyamwasa, per donar
compliment ais compromisos polítics (que els responsables d'aquests crims
internacionals s'enfrontin a la justícia una vegada trobats) i als Tractats internacionals
dels que Espanya és part, i tot això en relació a les víctimes espanyoles a Rwanda i
República Democràtica del Congo, i molt particularment a la conciutadana FLORS
SIRERA FORTUNY.
Aquesta Declaració serà comunicada al Govern espanyol (Presidència del Govern,
Ministeri de Justícia i d’Afers Exteriors i Cooperació), als grups parlamentaris del
Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de la Generalitat, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la representació a Espanya del Secretari
General de Nacions Unides.
Manresa, 15 de març de 2010”

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

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’alcaldepresident 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.
11

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 6, 7 i 8, que
corresponen als dies 8 i 15 de febrer i 1 de març de 2010, respectivament.
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Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 6, 7 i 8, corresponents als dies 8
i 15 de febrer i 1 de març de 2010 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.
12.

Donar compte de l’escrit de 17 de febrer de 2010, de la Presidència del
Parlament de Catalunya que justifica recepció de l’acord adoptat pel Ple
de l’Ajuntament el 21-9-2009 sobre el model de caixes català.

El secretari dóna compte de l’escrit de 17 de febrer de 2010, del Gabinet de
Presidència del Parlament de Catalunya, que justifica la recepció de l’acord adoptat pel
Ple de l’Ajuntament del 21 de setembre de 2009, sobre el model de caixes català.
13.

PRECS I PREGUNTES

13.1

Pregunta del Grup municipal PxC sobre el nombre d’enterraments
efectuats al Cementiri musulmà fins el mes de març actual.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 10 de març de 2010, que
es transcriu a continuació:
“- Quants enterraments s’han efectuat en el cementiri musulmà de Manresa des de la
seva obertura fins el mes de març actual?.”
El senyor Irujo Fatuarte respon que des de l’any 2004 fins el mes de març d’enguany
s’han realitzat 13 enterraments a la secció islàmica del Cementiri municipal.

13.2

Pregunta del Grup municipal PxC sobre el nombre d’autòctons i
immigrants que reben beques de llibres.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 10 de març de 2010, que
es transcriu a continuació:
“- Dels 1.377 nens i nenes que reben les beques sobre reciclatge de llibres, quants
son autòctons i quants son immigrants?.”

La senyora Díaz Casado respon que aquesta dada no li podrà facilitar perquè aquest
sistema de reciclatge de llibres el sol.liciten directament les AMPAS a la Generalitat i el
que va acordar l’Ajuntament era que un cop tinguessin aquesta subvenció atorgada
l’Ajuntament donaria 25€ per nen que hagi sol.licitat la subvenció.
Informa que l’ajuntament no disposa de la relació dels nens, però sí que li pot facilitar
l’import total que es va donar l’any passat. que va ser de 34.425€ i que les escoles
destinades són: Escola Bages, Escola Renaixença, Escola Pare Algué, Escola Sant
Ignasi, Escola Serra i Húnter, Escola Puigberenguer i Escola Joviat.
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Recorda que aquestes subvencions les sol.licita cada família o cada infant
voluntàriament.
13.3

Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre el Consorci del Transport
Públic de la Catalunya Central.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, d’11 de març de 2010,
que es transcriu a continuació:
“Per què no s’ha creat encara el Consorci del Transport Públic de la Catalunya Central
i quan està previst crear-lo?”
El senyor Vinyes Sabata respon que la voluntat del govern de la Generalitat és que
durant el 2010 es creés l’autoritat territorial de mobilitat de la Catalunya Central.
La última informació de què es disposa és que està en la fase de les Comissions
tècniques, que és el pas preceptiu per entrar ja a Comissió de Govern en les properes
setmanes.
Des de l’Ajuntament i les administracions locals s’està vetllant aquest tema ja que seria
la primera ATM que es portaria endavant, a part de les quatre provincials existents.

13.4

Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre la despesa en anuncis i
propaganda institucional durant l’any 2009.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, d’11 de març de 2010,
que es transcriu a continuació:
“Quants diners ha gastat aquest Ajuntament en anuncis i propaganda institucional a la
premsa escrita, ràdio i televisió al llarg de l’any 2009?

El senyor Irujo Fatuarte respon que les despeses en comunicació, desglossades per
conceptes són:
44.772€ corresponen a l’edició i distribució de l’Apuntador.
39.656€ a edició de fullets, cartells per anunciar actes, festes i esdeveniments de la
ciutat.
102.228€ a publicitat en els mitjans de comunicació locals i 26.600 a mitjans d’àmbit
català.
D’aquests 128.828€ en total destinats a publicitat als mitjans de comunicació, 34.231€
estan destinats a anuncis oficials que corresponen a anuncis de publicació obligatòria.
7.044€ s’han destinat a avisos als veïns per talls de carrers, informacions de circulació
i d’altres com comunicacions sobre nevades o altres incidències.
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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