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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 2/2012 
Dia: 16 de febrer de 2012 
Horari: de 19:20 a 22:30 hores 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Regidors  i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Mireia Estefanell Medina 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1/2012, que correspon a la sessió 
del Ple de la Corporació del dia 19 de gener de 2012.  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 554, de 23 de gener de 2012, 

sobre creació de la Comissió Econòmica Assessora. 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1120, de 3 febrer de 2012, 

sobre adscripció del regidor Joan Comas Blanch al Grup Municipal del Partit 
Popular. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1121, de 3 de febrer de 2012, 

sobre designació del regidor Joan Comas Blanch com a vocal titular a la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 926, de 2 de febrer de 2012, 

sobre activació del Pla d’emergències municipals. 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 927, de 2 de febrer de 2012, 

sobre activació del Pla d’emergència per nevades. 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1239, de 7 de febrer de 2012, 

sobre desactivació del Pla d’emergència per nevades. 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1323, de 10 de febrer de 

2012, sobre absència del titular de l’Alcaldia durant els dies 11 i 12 de febrer de 
2012, i substitució pel segon tinent d’alcalde. 

   
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, dels convenis de col·laboració a signar 

entre l’Ajuntament de Manresa i els Ajuntaments de Sant Salvador de 
Guardiola i de Castellfollit del Boix, per tal de determinar la societat municipal 
Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic d’aquests municipis. 

 
3.2 Dictamen sobre designació, si escau, del senyor Joan Comas Blanch com a 

vocal del Consell Escolar Municipal, en representació del Grup Municipal del 
Partit Popular de l’Ajuntament de Manresa. 

 
3.3 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució de l’alcalde per la qual 

s’acorda la  suspensió cautelar de la inscripció de noves parelles en el Registre 
d’Unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Manresa. 
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4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
 
4.1.1 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat 

contra l’actualització del cànon de la concessió del quiosc de begudes ubicat al 
Passeig de Pere III de Manresa, davant del número 37 (Quiosc Canaletes). 

 
4.1.2 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat 

contra l’actualització del cànon de la concessió del quiosc de begudes ubicat al 
Passeig de Pere III de Manresa, davant del número 8 (Quiosc Quimet). 

 
4.1.3 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició contra 

l’actualització del cànon de la concessió del quiosc de begudes ubicat al 
Passeig de Pere III de Manresa, davant del número 21 (Quiosc del Mig). 

 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 2/2012, dins del Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.5 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre aprovació, 

si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2012, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
4.1.6 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre aprovació, 

si escau, de la modificació de diversos articles de l’ordenança fiscal núm. 35, 
reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs 
anàlegs. 

 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual Pla 

general Unitat d’Actuació Bisbe Perelló (UA 20). 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual Pla 

general Disposició Transitòria Segona. 
 
 
6. ÀREA 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 2012 i l’aprovació de la 
convocatòria de concurs públic per a la seva concessió. 

 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’instal·lar nous passos de 

vianants al carrer de Torras i Bages. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar l’espai de vorera del 

tram del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, entre la carretera de Vic i la 
plaça Infants. 
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7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar la vorera al tram del 

carrer del Cos entre carrer del Bruc i el carrer Magnet. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que l’Ajuntament de Manresa no 

doni permís d’ampliació de la mesquita El-Fath situada l’antiga fàbrica de 
l’Aranya. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per instar el Ministeri d’Economia i 

Hisenda a gravar amb un 18 % els enviaments de remeses dels ciutadans 
estrangers residents a Espanya. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre l’accessibilitat de la passera de la 

Via de Sant Ignasi. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa dels afectats per la 

contractació de participacions preferents. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC en motiu del Dia Internacional de les 

Dones (8 de març). 
 
7.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per impulsar el pagament de l’IRPF i l’IVA 

a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
7.11 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la política de participació 

ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. 
 
7.12 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre el fraccionament de la taxa per a 

la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats 
de qualsevol naturalesa. 

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 2, 3, 4 i 5, que 

corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 de gener i 6 de febrer de 2012, 
respectivament. 

 
11. Donar compte de l’escrit tramès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en 

el qual justifica recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa 
en relació a l’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de 
materials adequats, en el terme municipal de Sant Mateu de Bages. 

 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
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Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1/2012, que correspon a la sessió 
del Ple de la Corporació del dia 19 de gener de 2012.  

 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  554, de 23 de gener de 

2012, sobre creació de la Comissió Econòmica Assess ora. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Resolc:  
 
Primer. Crear la Comissió Econòmica Assessora , amb la funció d’assessorament 

en matèria econòmica de les gran línies de la política municipal. 
 
Segon. Designar  els membres d’aquesta Comissió, que tindrà la composició 

següent: 
 

Coordinador: • (...) (...) 
Vocals: 
 

• (...) 
• (...) 
• (...) 
• (...) 
• (...) 
• (...) 
• (...) 

(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 

 
També formaran part de la Comissió en qualitat de tècnics assessors el 
personal municipal següent: 

 
� Josep Joan Simon Carreras 
� Jacint Seriols Sibila 

 
Tercer.  La Comissió Econòmica Assessora es reunirà com a mínim una vegada al 

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

 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1120, de 3 febrer de 2012, 

sobre adscripció del regidor Joan Comas Blanch al G rup Municipal del 
Partit Popular. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Resolc 
 
Primer. Modificar la Resolució de l’alcalde núm. 6194, de 27 de juny de 2011, en 

el sentit d’adscriure el senyor Joan Comas Blanch al Grup Municipal del 
Partit Popular, i assignar-li el càrrec de secretari, en substitució, per 
renúncia, de la senyora Júlia Valero Colasa, de conformitat amb l’escrit 
presentat pel GMPP en data 3 de febrer de 2012. 

 
Segon. Determinar que, com a conseqüència d’aquesta modificació, el GMPP 

quedarà integrat pels membres corporatius següents i amb la 
representació que també s’especifica: 

 
   Grup Municipal del Partit Popular (GMPP) 

Membres adscrits:  Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 

 
President: Xavier Javaloyes Vilalta 
Portaveu: Domingo Beltrán Arnaldos 
Secretari: Joan Comas Blanch 
 

Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació, en la 
propera sessió que es porti a terme.” 

 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1121, de 3 de febrer de 

2012, sobre designació del regidor Joan Comas Blanc h com a vocal titular 
a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones . 

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

Primer. Modificar la resolució de l’alcalde, núm. 6027, d’1 de juliol de 2011, en 
el sentit de designar el regidor Joan Comas Blanch com a vocal titular 
del Grup Municipal del Partit Popular a la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones, en substitució, per renúncia al càrrec de 
regidora, de la senyora Júlia Valero Colasa.  

  

Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació en la primera 
sessió que tingui lloc.” 
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2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  926, de 2 de febrer de 

2012, sobre activació del Pla d’emergències municip als. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“RESOLC:   
  
“Primer.-  Activar en fase d’alerta, amb efectes a les 11.00 hores del dia 2 de febrer 
de 2012, el Pla d’emergències Municipals, aprovat pel ple de la Corporació en data 17 
de setembre de 1991, d’acord amb les previsions tècniques que aquest conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  927, de 2 de febrer de 

2012, sobre activació del Pla d’emergència per neva des. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“RESOLC: 
  
Primer.- Activar amb efectes de les 11.00 hores del dia 2 de febrer de 2012,  i en fase 
d’alerta el Pla Municipal per Nevades, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 de 
desembre de 2002, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1239, de 7 de febrer de 

2012, sobre desactivació del Pla d’emergència per n evades. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“RESOLC: 

  
Primer.- Desactivar, amb efectes de les 08.00 hores del dia d’avui (7 de febrer de 
2012) el Pla d’emergència de nevades, activitat en fase d’alerta, per resolució de data 
2 de febrer de 2012, 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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2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1323, de 10 de febrer de 
2012, sobre absència del titular de l’Alcaldia dura nt els dies 11 i 12 de 
febrer de 2012, i substitució pel segon tinent d’al calde. 

   
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Resolc: 
 
PRIMER. Que durant el període comprès entre l’11 i el 12 de febrer de 2012, ambdós 
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i de la primera tinent 
d’alcalde, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel 
segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira, que substituirà amb caràcter 
d’alcalde accidental al titular.  
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 
Rovira. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents.” 

 
 

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, dels conven is de col·laboració a 

signar entre l’Ajuntament de Manresa i els Ajuntame nts de Sant Salvador 
de Guardiola i de Castellfollit del Boix, per tal d e determinar la societat 
municipal Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic 
d’aquests municipis. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, d’1 de febrer de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. És intenció de l’Ajuntament de Manresa i dels Ajuntaments de Sant Salvador de 

Guardiola i de Castellfollit del Boix, que Aigües de Manresa, S.A., tingui la 
consideració de mitjà propi d’aquests municipis. 

 
Fonaments de dret 
 
 
1. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

i article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons els quals els 
ens locals han de prestar-se la col·laboració que sigui necessària per a la 
consecució de les seves finalitats. 

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

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

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

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

 
Per tot això, com a alcalde president, previ informe de la Comissió Informativa 
d’Economia  i Governació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar els convenis de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 

Manresa i els Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i de Castellfollit 
del Boix, per tal de determinar la societat municipal Aigües de Manresa, SA, 
com a mitjà propi i servei tècnic d’aquests municipis. 

 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquests convenis i qualsevol altra 

documentació que se’n derivi. 
 
Tercer. Trametre certificat de l’acord i còpia dels convenis aprovats a la Direcció 

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

 
“CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L ’AJUNTAMENT 
DE  -------------------------- PEL QUAL ES DETERMIN A LA SOCIETAT MUNICIPAL 
D’AIGÜES DE MANRESA, SA, COM A MITJÀ PROPI I SERVEI  TÈCNIC D’AQUEST 
SEGON.  
 
 
REUNITS 
 
 
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Manresa,  el dia ...   de........            de 201... 
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D’una part, el Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Manresa, 
amb DNI 39324623M i domicili als efectes d’aquest acte a la plaça Major, 1, de 
Manresa, que actua en nom i representació de l'Ajuntament de Manresa, en atenció a 
l’art 21,1,b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’art 
53,1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. És assistit pel secretari de la Corporació,  Sr. 
José Luis González i Leal, que dóna fe de l’acte. 
 
D’una altra, el/la Sr. ................................,  Alcalde de l'Excm.  Ajuntament de 
......................., amb DNI ..................................., i domicili als efectes d’aquest acte a 
....................... de ....................,que  actua en nom i representació de l'Ajuntament 
de......................., en atenció a l’art. 21,1,b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i a l’art 53,1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. És assistit pel 
secretari de la Corporació,  Sr. ..........................., que dóna fe de l’acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a l’atorgament del 
present acte en base als següents  
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament 
domiciliari d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través d’una empresa 
municipal de capital íntegrament públic participat al 100 % per l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
Segon.- La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els 
serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres municipis 
diferents del de Manresa. 
 
Tercer.- L’art. 1r bis, apartat 2,  dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que 
la societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats 
locals, de qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta finalitat 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
Quart .- És intenció de l’Ajuntament de ......................... i de l’Ajuntament de Manresa, 
conveniar que Aigües de Manresa, S.A., tingui la consideració de mitjà propi del primer 
d’ells.  
 
 
En base als anteriors antecedents així com a l'art. 55 de la llei 7/1985, de 2 d'abril 
reguladora de les bases del règim local, l'art. 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  i 
als art.  303 a 311 del Decret 179/1995,  de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ 
Obres, activitats i serveis dels ens locals, es convenen els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.-  Per aquest conveni l'Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de ......................, 
constitueixen una relació de cooperació consensuada als efectes de la prestació del 
serveis d’abastament  domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.  
 
Segon.-  De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r. bis, apartat 2 dels estatuts 
d’Aigües de Manresa S.A., es pacta que la societat té, des de la signatura d’aquest 
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conveni i durant tota la seva vigència, la consideració de mitjà propi de l’Ajuntament 
de.................. 
 
Tercer.- En consideració a la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 
.................................,  Aigües de Manresa, S.A. està obligada a realitzar els treballs 
que, en les matèries que constitueixen l’objecte social de l’empresa, li encomani 
aquest. 
 
Quart.-  Ni Aigües de Manresa, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, 
podran participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per 
l’Ajuntament de .................................... No obstant això, quan no concorri cap licitador 
podrà encarregar-se a Aigües de Manresa, S.A. l’execució de l’activitat objecte de 
licitació pública. 
 
Cinquè.-  L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels 
subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per Aigües de Manresa, 
S.A. per a l’Ajuntament de ............................, es determinarà aplicant a les unitats 
executades les tarifes corresponents, que hauran de ser objecte d’aprovació per 
l’Ajuntament. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos 
reals d’execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la 
inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.  
 
Sisè. - Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 5 anys, essent prorrogable 
per períodes de igual duració mitjançant comunicació expressa i recíproca abans de 
l’expiració del termini inicial o de les successives pròrrogues. 
 
Setè.- Aquest conveni s’extingirà pel transcurs del seu termini inicial de vigència o de 
qualsevol de les seves pròrrogues. Als mers efectes d’informació, la part que interessi 
l’extinció del conveni haurà de comunicar a l’altre la seva voluntat de no prorrogar la 
vigència del conveni amb una antelació d’un mes al dia d’expiració del termini de 
vigència que es trobi en curs, l’endemà del qual el conveni deixarà de tenir efectes, 
 tret que s’hagi acordat expressament la seva pròrroga.  
 
Per constància dels antecedents consignats així com dels pactes presos s’estén, en el 
lloc i data consignats a l’encapçalament, el present document per duplicat exemplar 
original,  del qual en  resta un en poder de cada part signant. “ 
 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre designació, si escau, del senyor  Joan Comas Blanch com 

a vocal del Consell Escolar Municipal, en represent ació del Grup 
Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Man resa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 6 de febrer de 2012, que es transcriu 
a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va 

designar, entre d’altres, representants municipals al Consell Escolar Municipal.  
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2. Per part del Grup Municipal del Partit Popular s’hi va designar la senyora Júlia 

Valero Colasa, la qual va presentar la seva renúncia al càrrec de regidora en la 
sessió del Ple de la Corporació del dia 15 de desembre de 2011.  

 
3. En la sessió del Ple de la Corporació del dia 19 de gener de 2012, el senyor 

Joan Comas Blanch va prendre possessió del càrrec de regidor, en substitució 
de la senyora Júlia Valero Colasa. 

 
4. El president del Grup Municipal del Partit Popular, en data 3 de febrer de 2012, 

va presentar escrit al Registre General de l’Ajuntament en el qual demana que 
es designi el senyor Joan Comas Blanch com a representant de l’Ajuntament 
de Manresa pel Grup Municipal del Partit Popular, en el Consell Escolar 
Municipal.  

 

Fonaments legals 
 
1. Article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix que 

correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals. 

 
2. Article 7 del Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases 

generals d’organizació i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, 
que determina que els regidors de l’Ajuntament, vocals del Consell Escolar 
Municipal, seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament respectiu. 

 
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la corporació que, amb 
l’informe previ de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, adopti el següent   

 
ACORD 
 
Primer. Designar el senyor Joan Comas Blanch com a vocal del Consell Escolar 

Municipal, en substitució, per renúncia al càrrec de regidora, de la senyor 
Júlia Valero Colasa, en representació del Grup Municipal del Partit Popular 
de l’Ajuntament de Manresa.  

 
Segon.  Determinar que, de conformitat amb aquesta designació, el Consell Escolar 

Municipal quedarà integrat pels membres següents: 
 
 

President: Antoni Llobet Mercadé 
Vocals: M. Mercè Rosich Vilaró 

 Àuria Caus Rovira 
 Sònia Díaz Casado 

Mireia Estefanell Medina 
Joan Comas Blanch 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde” 

 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC) i 5 abstencions (3 GMERC, 2 GMCUP)  i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.3 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Res olució de l’alcalde per la 

qual s’acorda la  suspensió cautelar de la inscripc ió de noves parelles en 
el Registre d’Unions estables no matrimonials de pa rella de l’Ajuntament 
de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 8 de febrer de 2012, que es transcriu 
a continuació: 
 
“El 20 de gener de 2012, l’alcalde va dictar la resolució que es transcriu a continuació: 
 
 
“1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 16 de febrer de 2004 va 
aprovar inicialment el Reglament regulador del Registre d’unions estables no 
matrimonials de parella, el qual va esdevenir definitiu, amb efectes des del dia 15 de 
maig de 2004, en no haver-se presentat cap al·legació durant el tràmit d’informació 
pública. 
 
2. Aquest registre té per objecte la inscripció voluntària d’unions no matrimonials de 
convivència estable, basades en un vincle afectiu amb voluntat de permanència de les 
parelles, tant heterosexuals com del mateix sexe.  
 
3. En sessió de data 15 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Manresa va 
aprovar la modificació inicial d’aquest reglament amb la finalitat d’adequar-lo a les 
noves prescripcions de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, trobant-se actualment en tràmit d’informació pública. 
  
4. Recentment, però, s’ha detectat un increment de peticions d’inscripció al registre 
d’unions estables de parella, de parelles formades entre persones estrangeres i 
nacionals que aparentment no responen a una voluntat de convivència sinó que 
responen a un altre interès diferent 
 
5. En data 20 de gener de 2012, el secretari general ha emès informe en relació a la 
suspensió cautelar de la inscripció de noves parelles en el Registre d’unions estables 
no matrimonials de parella. 
 
Consideracions legals 
 
1. Potestat dels ens locals. L’article 4 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en concordança amb l’article 8 del decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
faculten als ens locals a fer ús de la potestat reglamentària i d’autoorganització. 
 
Fent ús d’aquesta facultat, l’Ajuntament de Manresa va crear el registre d’unions 
estables no matrimonials de parella atès que aquest tipus de registre no és preceptiu 
ni esta contemplat en la normativa vigent. 
 
Així mateix el propi reglament del Registre d’unions estables no matrimonials de 
parella, en el seu article 1 determina que aquest registre té naturalesa administrativa i 
supletòriament li serà d’aplicació la llei d’unions estables de parella i les disposicions 
del Codi de Família i del Codi Civil.  
 
En aquest sentit ni l’actual llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil 
de Catalunya ni el Codi civil preveuen l’exigència d’aquest tipus de registre. Per tant 
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aquest registre ni es preceptiu ni es troba contemplat en la normativa vigent sinó que 
obeeix a la potestat reglamentària i d’autoorganització dels ens locals. 
 
2. Mesures provisionals. A tenor de l’establert a l’article 72 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, l’òrgan administratiu competent per a resoldre podrà adoptar les 
mesures provisionals oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui 
recaure. 
 
3. Motivació de la suspensió. L’article 54 del la referida llei 30/1992, de 26 de 
novembre exigeix la motivació dels acords de suspensió dels actes, qualsevol quin 
sigui el seu motiu, així com l’adopció de mesures provisionals. Aquest article s’ha de 
posar en concordança amb l’article 89.5 del mateix cos legal segons el qual 
l’acceptació dels informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan 
s’incorporin al text d’aquesta. 
 
La motivació de la suspensió es troba en l’informe emès en data 20 de gener de 2012 
pel Secretari general, el qual es transcriu en la seva part necessària a l’efecte de 
constituïr la motivació de l’acte. 
 
“La motivació de la suspensió cautelar de la inscripció de noves parelles en el 
Reglament del Registre d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament 
de Manresa es troba en el fet de l’increment de peticions d’inscripció al registre de 
parelles formades entre persones estrangeres i nacionals que aparentment no 
responen a una voluntat de convivència sinó que responen a un altre interès diferent. 
 
Així mateix, per pal·liar aquesta problemàtica s’han introduït en el nou text nous 
requisits per a la inscripció per tal de d’adequar la voluntat dels compareixents a 
l’objecte del registre, que no és altra que la inscripció d’unions no matrimonials de 
convivència estable lligades per un vincle afectiu. 
 
Aquesta desviació entre l’objecte del registre i l’ús que se’n fa per part de parelles amb 
un interès molt diferent aconsella la suspensió cautelar de les inscripcions per tal de 
donar compliment als nous requisits d’inscripció. “ 
 
4. Òrgan competent. En aplicació dels articles 22.2 d) i 23.2 b) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local , en concordança amb l’article 72 de la 
repetida llei 30/1992, de 26 de novembre, l’òrgan competent per a l’adopció de la 
mesura provisional és el Ple de la Corporació. 
 
No obstant això, l’article 67 de la llei 30/1992 estableix la possibilitat de validar els 
actes administratius mitjançant la ratificació per part de l’òrgan competent. 
 
Per to això, resolc 
 
Primer.- Suspendre cautelarment, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la inscripció de tot tipus de 
declaracions i actes  en el Registre d’unions estables no matrimonials de parella fins 
que entri en vigor el nou text del Reglament regulador del registre d’unions estables no 
matrimonials de parella, aprovat inicialment mitjançant acord plenari de data 15 de 
desembre de 2011. 
 
Segon.- Les sol·licituds presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
suspensió acordada en l’acord anterior podran ser objecte d’inscripció, sempre i quan 
reuneixin els requisits previstos en el Reglament. 
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Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la 
pàgina web municipal i el  tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Sotmetre aquests acords al Ple de la Corporació per a la seva ratificació en la 
propera sessió que se celebri.” 
 
 
Tot i que la competència per a l’aprovació de la mesura provisional és del Ple de la 
Corporació al ser de competència plenària l’aprovació de les ordenances i reglaments, 
s’ha dictat aquesta resolució per motius d’urgència atès que s’ha produït un increment  
de peticions d’inscripció al registre de parelles formades entre persones estrangeres i 
nacionals que aparentment no responen a una voluntat de convivència sinó que 
responen a un altre interès diferent. Aquesta desviació entre l’objecte del registre i l’ús 
que se’n fa per parelles amb un interès molt diferent aconsella l’adopció, amb caràcter 
d’urgència, de mesures per pal·liar la situació actual.    
 
 
De conformitat amb l’article 53.1.k) del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és procedent que el Ple 
ratifiqui aquesta Resolució. 

 

Per tot això, com alcalde president,  proposo al Ple de la Corporació que, amb 
l’informe previ de la Comissió Informativa de Governació i Economia, adopti el següent  

 

ACORD 

 
Primer.- Ratificar la Resolució dictada per l’alcalde el 20 de gener de 2012, referent a 
la suspensió cautelar de la inscripció de noves parelles en el Registre d’Unions 
estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Manresa.” 
 
L’alcalde  assenyala que tal i com es va decidir a la Junta de Portaveus, no hi haurà 
defensa i es passa a la votació. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC) i 2 vots  negatius (2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
L’alcalde  assenyala que tal i com es va decidir es farà la defensa i la votació conjunta 
dels dictàmens 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3. 
 
4.1.1 Dictamen sobre desestimació, si escau, del re curs de reposició interposat 

contra l’actualització del cànon de la concessió de l quiosc de begudes 
ubicat al Passeig de Pere III de Manresa, davant de l número 37 (Quiosc 
Canaletes). 

 



    

Acta de la sessió plenària núm. 2 de 16 de febrer de 2012 16 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 26 de 
gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. En data 25 de novembre de 2011, per part de l’alcalde president fou dictada la 
resolució següent: 
 

“Revisar el cànon anual de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc 
de begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 37 (Quiosc 
Canaletes), a favor de l’entitat mercantil Establiments Canaletes SL (NIF 
B61113973, c/ Puigterrà de Baix, 5-9, àtic, de Manresa), mitjançant acord del 
Ple de la Corporació de 17 de maig de 2005, el qual passa a ser de 50.877,74 
euros anuals, un cop regularitzat el cànon establert per a l’any 2011 (49.395,86 
euros anuals), amb un coeficient de revisió del 3%” 

 
II. Contra aquesta resolució, el senyor (...) (NIF (...)) en representació de la societat 
ESTABLIMENTS CANALETES SL ha interposat, en temps i forma, un recurs 
potestatiu de reposició (NRE 4454/2012, 19/01/12) mitjançant el qual sol·licita que 
sigui deixat sense efectes l’increment de l’IPC previst per enguany al cànon de la 
concessió. El recurrent fonamenta la seva petició en l’actual situació de crisi 
econòmica i en el fet que el negoci només es pugui explotar una determinada època 
de l’any, fets que considera que impossibiliten fer front al cànon previst. 
 
III. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 26 
de gener de 2012, en el qual proposa la desestimació del recurs interposat. 
 
Consideracions jurídiques 
 
Primer.- Fonament jurídic.  D’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, “Els actes administratius que exhaureixin la via administrativa 
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els 
hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.” 
 
L’article 117 de la mateixa Llei estableix que “el termini per interposar el recurs de 
reposició és d’un mes, si l’acte és exprés”. 
 
En el cas que ens ocupa, la resolució va ser notificada a l’interessat el dia 19 de 
desembre de 2011 i el recurs ha estat presentat el dia 19 de gener de 2012. Per tant, 
es pot concloure que ha estat presentat en temps i forma correctes. 
 
Segon.- Revisió del cànon anual.  
La clàusula 23a del plec de clàusules administratives que regula la concessió de 
referència, en el seu apartat 2 preveu l’actualització del cànon en els termes següents: 
“L’Ajuntament, d’ofici i mitjançant resolució d’alcaldia, revisarà amb efectes a cada inici 
d’any natural el cànon anual de la concessió, a partir de la variació experimentada per 
l’índex general de preus al consum.”  
 
El plec de clàusules administratives no preveu, ni en aquesta clàusula ni en cap altra la 
possibilitat de mantenir el cànon anual sense incrementar ni tampoc la seva 
modificació a la baixa. 
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En aquest sentit, atendre la petició formulada pel recurrent requeriria la modificació 
prèvia del Plec de clàusules administratives vigents sobre la concessió. 
 
Tercer.- Possibilitat de modificar el Plec de clàus ules administratives.   
El contracte de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc Canaletes, ve 
regulat jurídicament pel RDL 2/2002, de 16 de juny (Text refós de la llei de contractes 
de les administracions públiques). 
 
L’article 101 de l’esmentat RDL parla de la modificació dels contractes, en aquests 
termes: “Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà 
introduir modificacions per raons d’interès públic en els elements que l’integren, 
sempre que siguin degudes a noves necessitats o causes imprevistes, justificant-se 
degudament en l’expedient.” 
 
En aquest mateix sentit es manifesta l’article 202 de l’actual Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 30/2007, de 30 d’octubre), que hi afegeix que les modificacions no 
podran afectar les condicions essencials del contracte.  
 
 
A la vista de l’exposat, no es considera que existeixi cap raó d’interès públic que 
justifiqui la modificació del plec de clàusules. D’altra banda, el cànon anual de la 
concessió és una de les condicions essencials del contracte i, per tant, no resulta 
possible la seva modificació. 
 
Quart.- Principi de risc i ventura. 
D’acord amb l’article 98 del RDL 2/2002, l’execució dels contractes administratius es 
realitzarà a risc i ventura del contractista. I, d’acord amb l’article 253, lletra a) de la Llei 
30/2007, en les concessions de serveis públics, l’empresari gestiona el servei al seu 
propi risc i ventura.    
 
Cinquè. Òrgan competent per a la resolució del recu rs.  D’acord amb l’article 22.2 
lletra n)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, 
en endavant), l’òrgan competent en matèria d’expedients de contractació és el ple de 
la corporació, quan es tracta de concessions administratives d’una durada superior als 
quatre anys. Aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord 
plenari de 21 de juliol de 2011. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’apartat c) de l’article 13.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, no poden ser objecte de delegació les competències relatives a la resolució 
de recursos administratius. En conseqüència, s’ha de concloure que l’òrgan competent 
per resoldre el recurs interposat és el Ple de la Corporació. 
 
 
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor (...) (NIF (...)) en data 19 de 
gener de 2012, en nom i representació de la societat ESTABLIMENTS CANALETES 
SL, contra la resolució d’alcaldia de 25 de novembre de 2011, de revisió del cànon 
anual de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al 
passeig de Pere III, davant del número 37 (Quiosc Canaletes).” 
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4.1.2 Dictamen sobre desestimació, si escau, del re curs de reposició interposat 
contra l’actualització del cànon de la concessió de l quiosc de begudes 
ubicat al Passeig de Pere III de Manresa, davant de l número 8 (Quiosc 
Quimet). 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 26 de 
gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. En data 25 de novembre de 2011, per part de l’alcalde president fou dictada la 
resolució següent: 
 

“Revisar el cànon anual de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de 
begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 8 (Quiosc Quimet), adjudicada 
al senyor (...) (NIF (...),(...)) mitjançant acord del Ple de la Corporació de 17 de maig de 
2005, el qual passa a ser de 51.476,68 euros anuals, un cop regularitzat el cànon 
establert per a l’any 2011 (49.977,36 euros anuals), amb un coeficient de revisió del 
3%.” 
 

II. Contra aquesta resolució, el senyor (...) (NIF (...)) ha interposat, en temps i forma, 
un recurs potestatiu de reposició (NRE 4447/2012, 19/01/12) mitjançant el qual 
sol·licita que sigui deixat sense efectes l’increment de l’IPC previst per enguany al 
cànon de la concessió. El recurrent fonamenta la seva petició en l’actual situació de 
crisi econòmica i en el fet que el negoci només es pugui explotar una determinada 
època de l’any, fets que considera que impossibiliten fer front al cànon previst. 
 
III. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 26 
de gener de 2012, en el qual proposa la desestimació del recurs interposat. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
Primer.- Fonament jurídic.  D’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, “Els actes administratius que exhaureixin la via administrativa 
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els 
hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.” 
 
L’article 117 de la mateixa Llei estableix que “el termini per interposar el recurs de 
reposició és d’un mes, si l’acte és exprés”. 
 
En el cas que ens ocupa, la resolució va ser notificada a l’interessat el dia 19 de 
desembre de 2011 i el recurs ha estat presentat el dia 19 de gener de 2012. Per tant, 
es pot concloure que ha estat presentat en temps i forma correctes. 
Segon.- Revisió del cànon anual.  
La clàusula 23a del plec de clàusules administratives que regula la concessió de 
referència, en el seu apartat 2 preveu l’actualització del cànon en els termes següents: 
“L’Ajuntament, d’ofici i mitjançant resolució d’alcaldia, revisarà amb efectes a cada inici 
d’any natural el cànon anual de la concessió, a partir de la variació experimentada per 
l’índex general de preus al consum.”  
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El plec de clàusules administratives no preveu, ni en aquesta clàusula ni en cap altra la 
possibilitat de mantenir el cànon anual sense incrementar ni tampoc la seva 
modificació a la baixa. 
 
En aquest sentit, atendre la petició formulada pel recurrent requeriria la modificació 
prèvia del Plec de clàusules administratives vigents sobre la concessió. 
 
Tercer.- Possibilitat de modificar el Plec de clàus ules administratives.   
El contracte de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc Quimet, ve regulat 
jurídicament pel RDL 2/2002, de 16 de juny (Text refós de la llei de contractes de les 
administracions públiques). 
 
L’article 101 de l’esmentat RDL parla de la modificació dels contractes, en aquests 
termes: “Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà 
introduir modificacions per raons d’interès públic en els elements que l’integren, 
sempre que siguin degudes a noves necessitats o causes imprevistes, justificant-se 
degudament en l’expedient.” 
 
En aquest mateix sentit es manifesta l’article 202 de l’actual Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 30/2007, de 30 d’octubre), que hi afegeix que les modificacions no 
podran afectar les condicions essencials del contracte.  
 
A la vista de l’exposat, no es considera que existeixi cap raó d’interès públic que 
justifiqui la modificació del plec de clàusules. D’altra banda, el cànon anual de la 
concessió és una de les condicions essencials del contracte i, per tant, no resulta 
possible la seva modificació. 
 
Quart.- Principi de risc i ventura. 
D’acord amb l’article 98 del RDL 2/2002, l’execució dels contractes administratius es 
realitzarà a risc i ventura del contractista. I, d’acord amb l’article 253, lletra a) de la Llei 
30/2007, en les concessions de serveis públics, l’empresari gestiona el servei al seu 
propi risc i ventura.    
 
Cinquè. Òrgan competent per a la resolució del recu rs.  D’acord amb l’article 22.2 
lletra n)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, 
en endavant), l’òrgan competent en matèria d’expedients de contractació és el ple de 
la corporació, quan es tracta de concessions administratives d’una durada superior als 
quatre anys. Aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord 
plenari de 21 de juliol de 2011. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’apartat c) de l’article 13.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, no poden ser objecte de delegació les competències relatives a la resolució 
de recursos administratius. En conseqüència, s’ha de concloure que l’òrgan competent 
per resoldre el recurs interposat és el Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor (...) (NIF (...)) en data 19 de 
gener de 2012, contra la resolució d’alcaldia de 25 de novembre de 2011, de revisió 
del cànon anual de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes 
situat al passeig de Pere III, davant del número 8 (Quiosc Quimet).” 
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4.1.3 Dictamen sobre desestimació, si escau, del re curs de reposició contra 

l’actualització del cànon de la concessió del quios c de begudes ubicat al 
Passeig de Pere III de Manresa, davant del número 2 1 (Quiosc del Mig). 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 26 de 
gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. En data 25 de novembre de 2011, per part de l’alcalde president fou dictada la 
resolució següent: 
 

“Revisar el cànon anual de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de 
begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 21 (Quiosc del Mig), 
adjudicada al senyor (...) (NIF (...),(...)) mitjançant acord del Ple de la Corporació de 17 
de maig de 2005, el qual passa a ser de 49.680,61 euros anuals, un cop regularitzat el 
cànon establert per a l’any 2011 (48.233,60 euros anuals), amb un coeficient de revisió 
del 3%”. 

 
II. Contra aquesta resolució, el senyor (...) ha interposat, en temps i forma, un recurs 
potestatiu de reposició (NRE 4463/2012, 19/01/12) mitjançant el qual sol·licita que 
sigui deixat sense efectes l’increment de l’IPC previst per enguany al cànon de la 
concessió. El recurrent fonamenta la seva petició en l’actual situació de crisi 
econòmica i en el fet que el negoci només es pugui explotar una determinada època 
de l’any, fets que considera que impossibiliten fer front al cànon previst. 
 
III. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 26 
de gener de 2012, en el qual proposa la desestimació del recurs interposat. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
Primer.- Fonament jurídic.  D’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, “Els actes administratius que exhaureixin la via administrativa 
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els 
hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.” 
 
L’article 117 de la mateixa Llei estableix que “el termini per interposar el recurs de 
reposició és d’un mes, si l’acte és exprés”. 
 
En el cas que ens ocupa, la resolució va ser notificada a l’interessat el dia 19 de 
desembre de 2011 i el recurs ha estat presentat el dia 19 de gener de 2012. Per tant, 
es pot concloure que ha estat presentat en temps i forma correctes. 
 
Segon.- Revisió del cànon anual.  
La clàusula 23a del plec de clàusules administratives que regula la concessió de 
referència, en el seu apartat 2 preveu l’actualització del cànon en els termes següents: 
“L’Ajuntament, d’ofici i mitjançant resolució d’alcaldia, revisarà amb efectes a cada inici 
d’any natural el cànon anual de la concessió, a partir de la variació experimentada per 
l’índex general de preus al consum.”  
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El plec de clàusules administratives no preveu, ni en aquesta clàusula ni en cap altra la 
possibilitat de mantenir el cànon anual sense incrementar ni tampoc la seva 
modificació a la baixa. 
 
En aquest sentit, atendre la petició formulada pel recurrent requeriria la modificació 
prèvia del Plec de clàusules administratives vigents sobre la concessió. 
 
Tercer.- Possibilitat de modificar el Plec de clàus ules administratives.   
El contracte de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc Del Mig, ve regulat 
jurídicament pel RDL 2/2002, de 16 de juny (Text refós de la llei de contractes de les 
administracions públiques). 
 
L’article 101 de l’esmentat RDL parla de la modificació dels contractes, en aquests 
termes: “Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà 
introduir modificacions per raons d’interès públic en els elements que l’integren, 
sempre que siguin degudes a noves necessitats o causes imprevistes, justificant-se 
degudament en l’expedient.” 
 
En aquest mateix sentit es manifesta l’article 202 de l’actual Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 30/2007, de 30 d’octubre), que hi afegeix que les modificacions no 
podran afectar les condicions essencials del contracte.  
 
 
A la vista de l’exposat, no es considera que existeixi cap raó d’interès públic que 
justifiqui la modificació del plec de clàusules. D’altra banda, el cànon anual de la 
concessió és una de les condicions essencials del contracte i, per tant, no resulta 
possible la seva modificació. 
 
Quart.- Principi de risc i ventura. 
D’acord amb l’article 98 del RDL 2/2002, l’execució dels contractes administratius es 
realitzarà a risc i ventura del contractista. I, d’acord amb l’article 253, lletra a) de la Llei 
30/2007, en les concessions de serveis públics, l’empresari gestiona el servei al seu 
propi risc i ventura.    
 
Cinquè. Òrgan competent per a la resolució del recu rs.  D’acord amb l’article 22.2 
lletra n)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, 
en endavant), l’òrgan competent en matèria d’expedients de contractació és el ple de 
la corporació, quan es tracta de concessions administratives d’una durada superior als 
quatre anys. Aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord 
plenari de 21 de juliol de 2011. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’apartat c) de l’article 13.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, no poden ser objecte de delegació les competències relatives a la resolució 
de recursos administratius. En conseqüència, s’ha de concloure que l’òrgan competent 
per resoldre el recurs interposat és el Ple de la Corporació. 
 
 
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor (...) (NIF (...)) en data 19 de 
gener de 2012, contra la resolució d’alcaldia de 25 de novembre de 2011, de revisió 
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del cànon anual de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes 
situat al passeig de Pere III, davant del número 21 (Quiosc del Mig).” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, explica que els tres 
dictàmens fan referència a una sol·licitud per part dels tres concessionaris en què 
demanen deixar sense efecte l’increment de l’IPC previst per aquest any referent al 
cànon anual de la concessió administrativa d’ús privatiu corresponent al Quiosc de 
Canaletes, el Quiosc Quimet i el Quiosc del Mig. 
Diu que la proposta és desestimatòria ja que l’increment de l’IPC, és un dels elements 
bàsics i equilibrats de la concessió i que no permet la no actualització, ja que també 
està previst al Plec de clàusules i com que són concessions de serveis públics per això 
creu que s’han de mantenir les actualització dels cànons. 
  
L’alcalde sotmet els dictàmens 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 a votació i el Ple l’aprova per 23 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC) i 2 abstencions (2 
GMCUP), per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 2/2012, dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2013. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2012 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 2/2012 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, manifesta que el dictamen 
fa referència a un canvi de partides per tal d’ajustar una sèrie de consignacions 
pressupostàries a les necessitats dels pressupostos que s’han demanat per fer una 
actualització dels contractes pel manteniment dels ascensors dels espais municipals.   
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU) i 14  abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.5 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’or dre del dia: Proposta sobre 

aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2012, 
dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“ Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2013. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2012 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 3/2012 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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L’alcalde  demana disculpes, en nom de l’equip de govern, a la resta de Grups 
Municipals, als seus portaveus que van assistir a la Junta de Portaveus pel fet de no 
deixar clar que el dictamen feia referència a un expedient de canvi de partides relatiu a 
la possible adquisició de la Torre Lluvià. Assumeix com a responsable el defecte de 
forma i demana la votació favorable perquè es ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
L’alcalde passa a la votació d’incloure el dictamen 4.1.5 en relació a la Proposta sobre 
aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm.  3/2012, dins del 
pressupost municipal vigent, i el Ple l’aprova per unanimitat dels membres. 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, explica que el dictamen 
consta de dos expedients de modificacions de crèdit.  
 
Diu que el primer fa referència a la substitució d’un televisor instal·lat a l’edifici de la 
Kampana, pedagògicament necessari per portar a terme les activitats pròpies de la 
Kampana. 
I el segon, diu, fa referència a la necessitat d’habilitar una partida pressupostària per 
l’adquisició de la Torre Lluvià per un import de 56.769,00€, tenint en compte que els 
recursos es nodreixen per baixes de partides; una per la compra de terrenys de 25.000 
euros i una altra per l’aportació d’una reparació extraordinària del Palau Firal de 
15.000,00€ que ha quedat inhabilitada per fer-ho amb recursos interns de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, agraeix les disculpes de 
l’alcalde. Esperen que aquesta adquisició serveixi per fer alguna cosa interessant, 
como podria ser el Centre d’interpretació de l’Anella verda. Lamenten per això la 
manera com se n’’han assabentat.   
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que en els dictàmens 
que fan referència a canvis de partides, el seu grup municipal s’absté en la votació. 
Creu que és una bona notícia per a la ciutat de Manresa el fet de comprar la Torre 
Lluvià.  
 
Creu que l’equip de govern ha d’anar més en compte respecte els problemes de 
comunicació que té amb l’oposició sobre qualsevol tema que es pugui plantejar, tant 
als plens com en els temes vinculats a la ciutat de Manresa. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup també 
s’abstindrà, ja que el dictamen fa referència a un canvi de partides. 
 
Esperen que acabi sent una bona notícia el fet de comprar la Torre Lluvià. Explica que 
el seu Grup fa mesos va demanar a través d’una proposició fer les obres més urgents 
per tal que l’estructura de l’edifici no es malmetés, tenint en compte que la propietat 
havia fet actuacions per ensorrar-la i fer més difícil la recuperació. 
Diu que les obres que s’havien de fer de manera urgent no es van fer en el seu 
moment, ja que segons el regidor s’estaven estudiant altres vies en investigació. 
 
Creu que aquí s’està comprant la propietat i segons les notícies també s’obriran nous 
pensaments per buscar diners per rehabilitar-la, que és la urgència que realment té la 
propietat. 
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Troben a faltar un tipus de participació diferent a nivell d’Ajuntament i troben a faltar 
transparència, cosa que agrairien ja que realment creurien que estan treballant en 
moments complicats per la ciutat.  
Diu que ara es destinaran en quatre anys 227.000 euros que no se sap de quin lloc 
sortiran, els 56.000 euros ja ho saben i els altres 170.000 euros que queden pendents 
de finançar, no se sap o ja ho diran.  
 
Tot aquest tema ha provocat un desconcert pel fet d’assabentar-se’n de la forma que 
ho han fet, ja que en el dia d’ahir hi va haver una reunió amb la Junta de Portaveus i 
no se’ls va dir. 
 
Diu que si realment pensen comptar amb el seu grup per situacions importants o 
decisions de ciutat, sàpiguen que la voluntat és bona, però se senten desinformats.  
 
El senyor José Luís Irujo, del Grup Municipal del P SC, també agraeix a l’alcalde les 
disculpes i alhora vol expressar la queixa formal per la manca d’informació d’un tema 
rellevant de la ciutat. 
Manifesta que és una bona notícia per la ciutat de Manresa el fet de recuperar tant 
l’espai com l’edifici. 
Entenen la urgència que ha motivat la inclusió de l’expedient de modificació de crèdits, 
també que s’hagi portat amb discreció però espera que entenguin la forma de com 
s’han assabentat els grups polítics d’aquest tema. 
Diu que avui s’aprova la modificació de crèdit per poder afrontar la primera despesa de 
56.000 euros, però que desconeixen l’existència del conveni i ningú tampoc els hi a 
explicat. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, en primer lloc vol reiterar 
les disculpes de l’equip de govern i també vol fer un aclariment sobre l’ordre del dia 
que es va fer dilluns i parlava d’aquests canvis de partides i que estava a disposició de 
tots els Grups de l’oposició. 
 
Fa una reflexió sobre la intervenció del senyor Culell, sobre els diners pendents de 
finançar i li diu que quan l’equip de govern va arribar a l’ajuntament hi havia set milions 
i mig pendents de finançar i en aquests moments queden un milió vuit-cents mil i li diu 
que també ho finançaran.    
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 
GMCiU, 2GMCUP) i 12  abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC)  i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.6 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’or dre del dia: Proposta sobre 
aprovació, si escau, de la modificació de diversos articles de l’ordenança fiscal 
núm. 35, reguladora de la taxa per visites a museus , exposicions i altres centres 
o llocs anàlegs. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
febrer de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Havent-se produït diverses modificacions en  l’oferta de serveis  de promoció turística 
que gestiona l’Oficina de Turisme, és considera necessari revisar i modificar algunes 
de les tarifes per prestació de serveis turístics de les Ordenances Fiscals del present 
exercici 2012.”. 
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Vist l’informe econòmic emés per la cap de secció de Gestió Tributària. 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple l’adopció dels 
acords següents: 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres 
centres o llocs anàlegs. 

1. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 4, que passarà a tenir el redactat 
següent (per tal de modificar els beneficiaris de tarifes reduïdes i gratuïtat del 
Centre d’interpretació del carrer del Balç): 

2. Gaudiran d’entrada gratuïta al Centre d’interpretació del carrer del Balç els 
infants menors de 8 anys, els infants de 8 a 14 anys posseïdors del carnet del 
club Super 3 quan vagin acompanyats d’un adult, i els posseïdors dels carnets 
SCA, ICOM i AMCM. 

3. Gaudiran de tarifa reduïda al Centre d’interpretació del carrer del Balç les 
persones jubilades, els menors entre 8 i 16 anys i els posseïdors dels carnets 
TR3SC i carnet Jove. 

2. Es modifica l’apartat 5, que passarà a tenir el redactat següent (per tal d’aclarir la 
vigència de les tarifes corresponents a entrades individuals, i per afegir les tarifes 
aplicables a visites teatralitzades, visites al carrer, però sense entrada al Centre 
d’interpretació del carrer del Balç i entrades pack): 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€)  

   

2 Entrades al Centre d’interpretació del carrer del 
Balç 

 

2.1 Entrades individuals  

2.1.1 Tarifa adult 5,00 

2.1.2 Tarifa reduïda 4,00 

 Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que 
tinguin dret a tarifa reduïda, i també quan es 
duguin a terme promocions i ofertes especials 
amb motiu de campanyes amb museus i/o altres 
actius turístics.   

2.1.3 Tarifa reduïda promoció 3,20 

 Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que 
tinguin dret a tarifa reduïda, quan es duguin a 
terme promocions i ofertes especials amb motiu 
de campanyes amb museus i/o altres actius 
turístics.   

2.1.4 Tarifa especial 3,00 

 Aquesta tarifa s¡aplicarà en les jornades festives 
de la ciutat, que es celebraran els dies 21 de 
febrer i dilluns de Festa Major  
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2.2 Grups de menys de 15 pax. Preu per grup  

2.2.1 Tarifa adult 75,00 

2.2.2 Tarifa reduïda 60,00 

 Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que 
tinguin dret a tarifa reduïda, i també quan es 
duguin a terme promocions i ofertes especials 
amb motiu de campanyes amb museus i/o altres 
actius turístics.   

2.2.3 Tarifa agència de viatge 60,00 

2.2.4 Tarifa grup escolar (menys de 20 pax) 50,00 

2.2.5 Bestreta per a reserves 30,00 

2.3 Grups a partir de 15 pax. Preu per persona  

2.3.1 Tarifa adult 5,00 

2.3.2 Tarifa reduïda 4,00 

 Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que 
tinguin dret a tarifa reduïda, i també quan es 
duguin a terme promocions i ofertes especials 
amb motiu de campanyes amb museus i/o altres 
actius turístics.   

2.3.3. Tarifa agència de viatge 3,20 

2.3.4 Tarifa grup escolar (menys de 20 pax) 2,50 

2.3.5 Bestreta per a reserves 30,00 

2.4 Visita teatralitzada  

2.4.1 Tarifa adult 7,00 

2.4.2 Tarifa reduïda 6,00 

2.4.3 
Tarifa agència de viatge (grups de més de 25 
pax) 5,60 

2.4.4. Tarifa grup de menys de 20 pax. Preu per grup 140,00 

2.5 Visita carrer del Balç (sense visita al Centre 
d’interpretació)  

2.5.1 Tarifa única. Preu per persona 2,50 

3 Entrades combinades  

3.1 Entrada pack Museu comarcal de Manresa, carrer 
del Balç i Seu  

3.1.1 Tarifa adult 7,00 

3.1.2 Tarifa reduïda 5,50 

 Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que 
tinguin dret a tarifa reduïda, i també quan es 
duguin a terme promocions i ofertes especials 
amb motiu de campanyes amb museus i/o altres 
actius turístics.   

3.2 Entrada combinada Museu Comarcal i carrer del 
Balç 6,00 

3.3 Entrada en la celebració de “La nit dels museus”  
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3.3.1 Entrada al Museu Comarcal gratuït 

3.3.2 Entrada al Centre d’interpretació del carrer del 
Balç gratuït 

 

L’epígraf 4 no es modifica 

SEGON: Derogar l’ordenança número 38, reguladora de la taxa pel servei de guies 
informadors turístics locals. 
 
Es deroga aquesta taxa, ja que les tarifes estan correctament recollides a l’annex 3 de 
l’ordenança general de preus públics. 
 
TERCER: 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. 
 
QUART: 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, llevat de la tarifa continguda 
a l’epígraf 3.1, que no entrarà en vigor fins a la signatura del conveni amb la Seu en 
relació a aquesta entrada combinada.” 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C IU, explica que el dictamen 
proposa la modificació d’alguns apartats de l’ordenança fiscal núm. 35 pel que fa 
referència a tarifes de visites al Centre d’Interpretació del carrer del Balç i algunes 
visites combinades del carrer del Balç, la Seu i el Museu Comarcal. 
 
Diu que s’estableixen tarifes per a promocions i ofertes especials amb motiu de 
campanyes.  
Ofertes conjuntes amb altres museus i actius turístics, també tarifes per visites 
teatralitzades, tarifes per visites al carrer del Balç sense visitar el Centre d’Interpretació 
i un pagament en concepte de bestreta de 30 euros per concretar i reservar visites per 
a grups i una tarifa combinada pel Museu Comarcal, Centre d’Interpretació del Carrer 
del Balç i la Seu.   
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.6 a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 2GMPxC) i 8 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC) i , per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la Modificació puntual 

Pla general Unitat d’Actuació Bisbe Perelló (UA 20) . 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 2 de 
febrer de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“ En data 20 de d’octubre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovat inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL. UNITAT D’ACTUACIÓ BISBE PERELLÓ 
(UA 20) de Manresa, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 85 TRLU. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en els diaris La Vanguardia de 31 d’octubre i el Regió7 de 8 de novembre. 
ambdós de 2011, i també en el Butlletí Oficial de la Província de 16 de novembre de 
2011; així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el 
termini que va des del dia 2 de novembre del 2011 fins el dia 30 de gener de 2012. 
  
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat informes de sosteniblitat 
ambiental, d’aigües i d’habitatge, com a organismes afectats per raó de llur 
competència sectorial, respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament d’un 
ofici al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que va 
entrar en l’esmentat departament en data 28 d’octubre de 2011. En resposta a les 
esmentades sol·licituds s’ha rebut informe de la Agència de l’Habitatge de Catalunya –
registre d’entrada N. 8336, d’1.02.2012–, que informa favorablement l’actual 
Modificació puntual.  Fins en data d’avui,  no s’ha rebut cap més resposta. 
 
Constatar que durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Es van detectar d’ofici petits errors materials a la taula de característiques del 
document d’aprovació inicial que s’han rectificat en l’actual document. Es considera 
que són petits ajustos que no comporten cap modificació substancial per la qual cosa 
es proposa l’aprovació provisional del document. 
 
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
i privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació 
inicial de la modificació.  
 
Tot i així, l’article 97 TRLU (DL 1/2010, de 3 d’agost) regula més específicament la 
justificació de la iniciativa de la modificació, així com l’oportunitat i conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents, i detalla els supòsits en què la 
valoració ha de ser negativa. Cap d’aquests supòsits negatius es produeix en la 
present modificació. 
 
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment, amb la rectificació de petits errors materials a la taula de característiques 
del document, que en cap cas és un canvi substancial definit a l’article 112.2 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local 
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Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual Pla general Unitat d’Actuació 
Bisbe Perelló (UA 20) , redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb 
allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost). 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central  per 
triplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat 
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes 
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació 
amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost).” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU , diu que el dictamen sotmet 
a aprovació provisional  la Unitat d’Actuació Bisbe Perelló, la modificació de la qual va 
ser aprovada inicialment pel Ple d’octubre. No hi ha hagut cap al·legació i després 
d’aquesta aprovació provisional es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la Modificació puntual Pla 

general Disposició Transitòria Segona. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, d’1 de 
febrer de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“ El Text refós del Pla General aprovat definitivament el 23 de maig de 1997 estableix 
en la disposició transitòria segona, relativa al règim transitori d’usos, les 
determinacions sobre l’evacuació dels productes de la combustió. 
 
El Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i la modificació operada mitjançant RD 
1836/2009, de 17 de novembre, varen establir el marc normatiu bàsic sobre exigències 
d’eficiència energètica, amb una clara dimensió ambiental. Així estableix per a tots els 
edificis de nova construcció, l’obligatorietat d’evacuació per coberta dels productes de 
combustió i en casos molt específics, la sortida a façana o a patis de parcel·la; i a la 
vegada fomenta la instal·lació de calderes que permetin reduir les emissions d’òxids de 
nitrogen i altres contaminants.  
 
L’adaptació de la Disposició Transitòria Segona de la normativa del Pla General a 
aquell Reglament, justifica la redacció de la present Modificació puntual. El nou 
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redactat es centra en facilitar l’aplicació de les determinacions del RITE i assolir una 
major eficiència energètica i de seguretat en les instal·lacions tèrmiques. Amb aquest 
objectiu es regula la possibilitat de sortida directa de productes de combustió a façana 
o a pati de parcel·la, quan es compleixin determinades condicions.  
 
Constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i s’estableixen 
més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que afecten la 
modificació. 
 
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
i privats concurrents. Com ha quedat recollit en els antecedents, el document proposat 
inclou els arguments que justifiquen la modificació, i que consisteixen, principalment, 
en l’ajustament de la normativa del pla general a la nova regulació de les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis aprovada mitjançant Reial Decret 1027/2007, de 20 del juliol, i 
la seva modificació, RD 1826/2009, de 27 de novembre; essent la finalitat última 
d’aquesta modificació avançar en l’assoliment d’una major eficiència energètica i de 
seguretat en les instal·lacions tèrmiques. 
 
La Memòria del projecte de modificació conté la documentació requerida a l’article 69 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU), tenint en compte quina és la dimensió de la Modificació. 
 
D’acord amb l’article 3.1.b) del Decret 344/2003, de 19 de setembre, no és preceptiu 
incloure l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, atès que no ens trobem davant 
una modificació puntual del Pla general que comporti nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable. 
 
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 87 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla 
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de 
què puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials, si escau. En el present supòsit, es considera 
suficient sol·licitar Informe a l’Agència Catalana d’Aigües i Informe als Serveis 
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de conformitat amb allò que 
prescriu l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat 
amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar modificacions puntuals 
de plans d’ordenació urbanística municipal, l’edicte s’ha de publicar en un diari de més 
divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El termini d’informació es 
computa des de la darrera publicació obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 
10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria 
d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanística. I a més, 
els instruments de planejament s’ha de garantir la consulta del projecte per aquests 
mitjans. 

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
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D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
“1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA  GENERAL. 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
  
2n. EXPOSAR   al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com 
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
3r. SOL·LICITAR Informe d’aigües i Informe de sostenibilitat Ambiental al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme.” 
  
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU , explica que el dictamen fa 
referència a una modificació que consisteix en adequar la normativa urbanística a la 
normativa sectorial que és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques.  
 
Diu que fa referència a casos particulars, substitucions individuals de calderes 
existents, calderes de baixes emissions de classe 5 i en casos de patis interiors i 
façanes que no siguin considerades principals. 
 
També explica que regula les condicions d’integració de supòsits individuals i puntuals, 
adequant-se a la normativa sectorial, regulant i vetllant respecte a aquest tipus 
d’emissions.   
  
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA 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’Àre a de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 201 2 i l’aprovació de la 
convocatòria de concurs públic per a la seva conces sió. 
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El secretari presenta el dictamen del tinent d’alcalde, President de l’Àrea dels Serveis 
a les Persones, de 3 de febrer de 2012, 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 
2012 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 
ha emès informe, de data 3 de febrer de 2012, 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 
PER L’ANY 2012 
 
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: 
 
A. Projectes i activitats de difusió de la Cultura  
1. La difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura 
popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió cultural 
(Cultura 1/2012) 
 
B. Programa de Joventut  
1.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 2012. (Joventut 1/2012) 
 
C. Programa de Cooperació  
1. Sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau (Cooperació 1/2012) 
2. Cooperació internacional per al desenvolupament (Cooperació 2/2012.1) 
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3. Accions de suport al sud (Cooperació 2/2012.2) 
 
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.  
 
Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de 
concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici 2012. Només hi 
haurà l’excepcionalitat: 
  
- 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. 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 4. 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. 
 
Article 5. 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.  
 
Article 6. Import màxim de la subvenció. A excepció de les subvencions concedides 
en la convocatòria Cooperació 2/2012, 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: 
 
1.- Requisits comuns 
 
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 adreçades als segments de població de 
renda més baixa. 
 
c) 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. 
 
2.- Requisits específics de Cooperació 
 
a) Els que siguin presentat per entitats que es dediquin a la defensa de valors i 
interessos generals i, per tant, no ofereixin serveis específics per als seus associats. 



    

Acta de la sessió plenària núm. 2 de 16 de febrer de 2012 36 

  
Article 7. 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 Cooperació 2/2012 
 per les característiques especials que tenen els projectes de cooperació internacional. 
2. Altres excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals reguladores 
de l’atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es realitzarà 
íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin 
contenir. 
 
Article 8. Incompatibilitat de concurrència.  Les entitats que optin per presentar una 
sol·licitud de subvenció a alguna de les línies objecte d’aquestes bases només podran 
formular una única sol·licitud i serà incompatible amb la presentació de sol·licituds a 
altres convocatòries municipals de subvenció d’altres àrees, a excepció del previst a 
l’article 2. 
 
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 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.  
 
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 
20% 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.  
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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 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. PROJECTES I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA  
 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencion s destinades a programes 
o activitats  de difusió de la cultura 
 
CODI: Cultura 1 / 2012 
 
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 2012. 
 
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 
2012 en el marc de la regidoria de Cultura. 
 
Article 3. Barems per a valoració de les subvencion s. 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 
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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. 
 
Article 4. Composició nominal de la Comissió qualif icadora.  La Comissió 
qualificadora estarà formada per: 
 
Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor delegat de Cultura. 
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, que actuarà com a secretari. 
 
B. PROGRAMA DE JOVENTUT  
 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencion s destinades a projectes 
d’activitats d’oci alternatiu: moviment de lleure e ducatiu, programació 
d’activitats obertes a la ciutat i suport a iniciat ives juvenils  
 
Codi: Joventut 1/2012 
 
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 2012. 
 
Article 2. Beneficiaris/es.  Només podran optar a presentar un projecte aquelles 
entitats que acreditin que l’actuació a realitzar es porta a terme majoritàriament per 
personal voluntari. 
 
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% del 
pressupost sol·licitat a conceptes d’alimentació, a excepció dels projectes de 
Cooperació que serà el 30%.  
 
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. 
 



    

Acta de la sessió plenària núm. 2 de 16 de febrer de 2012 39 

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. 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 final itat diversificar les 
propostes de lleure actuals, promovent activitats l údiques alternatives al model 
d’oci purament consumista. 
 
Cicles i propostes que millorin la formació i sensi bilització juvenil. 
Aportar informació i/o afavorir la sensibilització social en tots aquells temes que 
preocupen al col·lectiu de joves. 
 
Article 5. Barems per a valoració de les subvencion s. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 
          
1) En el cas que l’any anterior hagin obtingut subvenció, el grau d’acompliment dels 
objectius pel qual es va atorgar la subvenció: fins a 10 punts. 
2) En el cas que l’any anterior no hagin obtingut subvenció, la viabilitat del projecte 
atenent a la trajectòria de l’entitat prèvia a la sol·licitud de subvenció: fins a 10 punts. 
3) Programa d’activitats a realitzar (característiques, metodologia, objectius, 
avaluació), fins a 20 punts. 
4) Entorn territorial (població infantil o juvenil destinatària, necessitats del barri, equilibri 
territorial i nombre i tipologia d’activitats) : fins a 10 punts. 
5) Nivell d’autofinançament, fins a 10 punts. 
 0 punts: inferior al 25% d’autofinançament 
 5 punts: fins al 50% d’autofinançament 
          10 punts: més del 75% d’autofinançament 
6) Que l’entitat tingui altres fonts de finançament: fins a 10 punts 
 0 punts: cap font 
 5 punts: 2 fonts 
         10  punts: més de 4 fonts 
7) Participació de l’entitat en projectes de barri i/o ciutat: fins a 10 punts. 
 0 punts: cap participació en projectes 
 5 punts: participació en 1 projecte 
          10 punts: participació en més de 2 projectes 
8) Dèficit d’activitats anàlogues atenent a l’àmbit d’actuació: fins a 10 punts 
 5 punts: si existeixen 4 o més activitats anàlogues 
          10 punts: si es activitat única 
9) Caràcter innovador del programa: fins a 10 punts 
10) Programes que promocionin els hàbits saludables entre els joves (esport, salut, 
alimentació,...) : fins a 10 punts 
 
Article 6:  Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sra. Àuria Caus Rovira, Regidora delegada de Joventut. 
Sra. Montserrat Mestres Angla, Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i 
Participació. 
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Sra. Montserrat Gibert Antich, Coordinadora del Programa de Participació Ciutadana i 
Joventut. 
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a 
les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
C. PROGRAMA DE COOPERACIÓ 
 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de 
sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau 
 
Codi: Cooperació 1/2012  
 
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 2012. 
 
Article 2. Beneficiaris/es.  Només podran optar a presentar un projecte aquelles 
entitats que acreditin que l’actuació a realitzar es porta a terme majoritàriament per 
personal voluntari. 
 
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% del 
pressupost sol·licitat a conceptes d’alimentació, a excepció dels projectes de 
Cooperació que serà el 30%.  
 
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. 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 
• Promoure en els col·lectius prioritzats al Pla de sensibilització (infants i joves) 
 
Aquests han de tenir la consideració del codi ètic de comunicació i ús d’imatges de la 
federació catalana d’ONG pel desenvolupament (veure www.fcongd.org, publicacions) 
 
Articles 5. Barems per a valoració de les subvencio ns.  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, fins a 5 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts. 
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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 3 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 1 punts 
7) La utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat, 
materials reutilitzats...), fins a 1 punts. 
 
Criteris específics:  
8) Contingut i qualitat de la proposta del projecte i les activitats plantejades, fins 
a  15 punts 

� Fomenten les actituds de responsabilitat social al Nord que ajudin al 
desenvolupament dels països del Sud 

� Incentiven el consum ètic i responsable 
� Promouen l’educació en valors vers la solidaritat i la Cultura de Pau 
� Promouen actituds personals respectuoses i solidàries, incidint 

especialment en els col·lectius prioritzats al Pla de sensibilització (infants 
i joves). 

� Materials i metodologies plantejades/presentades 
 
9) Treball en xarxa, fins a 12 punts. 
� Realització de contactes amb altres grups, entitat, ens, organismes etc.  per 

treballar en xarxa els aspectes i continguts del projecte de sensibilització. 
� S’especifica la tipologia de treball en xarxa, metodologia, etc. que es durà a 

terme amb aquest. 
 

10) Formulació i documentació aportada del projecte, fins a 16 punts 
� Definició dels objectius, activitats i resultats a assolir de manera coherent. 
� Especificació de mecanismes de seguiment, control i avaluació de l’acció. 
� Previsió i especificació de les d’activitats de difusió i visibilitat del projecte. 
� Qualitat de la complementació de la sol·licitud i de la documentació 

aportada 
 
11) Recursos i pressupost, fins a 15 punts 
� Es presenta el pressupost complert, detallat i desglossat per 

activitats/materials, etc.. 
� Adequat a les activitats plantejades. 
� Aportacions de l’entitat en recursos humans (treball voluntari), altres i 

cofinançament. 
 

12) Documentació complementària aportada, 12 punts 
� Certificat de cursos de formació com a màxim de dos anys d’antiguitat. Fins 

a 1 punt 
� Juntes paritàries i altres formes de visualització del paper de les dones a   

l’entitat. Fins a 1 punt. 
� Utilització i especificació en el projecte de l’ús de productes de comerç just 

a l’activitat o de consum de proximitat (productes locals, cafè-sucre-
xocolata... comerç just), empreses economia social. Fins a 2 punts 

� Valoració dels resultats, justificacions, etc. d’altres projectes, activitats, etc. 
desenvolupats anteriorment per l’entitat sol·licitant. Fins a 3 punts 

� Altres documentacions complementàries del projecte. Fins a 5 punts 
 
Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de 50 punts seran 
desestimades. Els projectes es poden desestimar si no hi ha la informació necessària 
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i/o obligatòria i/o no dóna garanties de desenvolupament, i/o si el pressupost no és 
adequat.  
  
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 
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. 
El seu incompliment podrà ser causa de revocació de la subvenció. 
Article 7. Documentació que s’haurà d’aportar amb l a sol·licitud.  Les entitats que 
optin a subvencions de sensibilització hauran d’aportar els següents documents: 
Documentació obligatòria: 

- Sol·licitud de la subvenció més el formulari de presentació del projecte 
(annex 1). 

- En cas que es presenti un projecte en xarxa, caldrà adjuntar full de 
compromís de les diferents entitats implicades per acreditar la realització 
conjunta del projecte 

Els apartats de la sol·licitud han d’estar ben complementats. S’haurà de fer una 
descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el 
projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà d’estar 
desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades. 
Article 8. Participació de les entitats en la comis sió de sensibilització.  Les entitats 
amb projectes subvencionats a la convocatòria 2012, hauran de formar part i participar 
en algunes de les reunions de la comissió de sensibilització durant l’any d’execució del 
seu projecte per tal de fer la planificació conjunta d’activitats i poder visualitzar els 
projectes a les diferents campanyes. 
Article 9 : Composició de la Comissió qualificadora.  La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sra. M. Mercè Rosich i Vilaró, Regidora delegada  de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació 
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i 
Participació 
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Sra. Laia Pintó i Codinasaltas, Tècnica de Cooperació. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, que actuarà com a secretari. 
 
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell 
Municipal de Cooperació.  
 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencion s destinades a projectes de 
cooperació internacional per al desenvolupament  
 

1. Codi: Projectes de Cooperació  2/2012.1 
2. Codi: Accions de suport al sud  2/2012.2           

 
Codi: 2/2012.1 Projectes de Cooperació al Desenvolu pament   
 
Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normat iu.  És objecte de les presents 
clàusules la subvenció de projectes de cooperació internacional per al 
desenvolupament que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2012. Donada la 
complexitat d’algunes realitats als països del sud, els projectes podran contemplar part 
de les actuacions durant el primer semestre del 2013, especialment aquells projectes 
que es regeixen per calendaris escolars d’altres països. 
 
Cada entitat sol·licitant haurà de valorar si la realització d’accions més enllà del 2012 
pot afectar la sol·licitud de la subvenció a la convocatòria de 2013. 
 
Per a tot allò que no es reculli a les presents clàusules la normativa de referència 
seran les bases específiques vigents a cada moment així com l’acte o actes de 
convocatòria que podran realitzar-se de manera unificada o separadament per a 
projectes d’inversió. 
 
Cada entitat podrà optar únicament a una de les línies. Queden excloses de presentar 
projectes a la línia 2 totes aquelles ONGD amb experiència en la gestió de projectes 
de Cooperació. 
 
Article 2. Beneficiaris/es.  Només podran optar a presentar un projecte aquelles 
entitats que acreditin que l’actuació a realitzar es porta a terme majoritàriament per 
personal voluntari. 
 
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% del 
pressupost sol·licitat a conceptes d’alimentació, a excepció dels projectes de 
Cooperació que serà el 30%.  
 
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. 
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Article 4. Projectes subvencionables.  Als efectes d’aquesta convocatòria, es 
subvencionaran els projectes: 
 
• Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més baix, 
projectes dirigits als sectors més empobrits de països amb un índex de 
desenvolupament mitjà o projectes destinats a països en conflicte. 
• Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions 
encaminades a l’apoderament del grup beneficiari i al seu desenvolupament 
autogestionari (es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació, de 
capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la situació socio-
sanitària i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels 
països del sud). 
• Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles mediambientalment 
i culturalment 
• Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats. 
• Que s’adrecin a les següents zones geogràfiques: Magrib, Amèrica Llatina, 
Àfrica Subsahariana. 
• Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa. 
• Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris.    
• Consideració del codi ètic de comunicació i ús d’imatges de la Federació 
Catalana d’ONG pel Desenvolupament (veure www.fcongd.org, publicacions). 
• Promoció de la cultura de la pau i la solidaritat, sense símbols que promoguin 
ideologies i organitzacions polítiques específiques.     
 
Cada entitat podrà presentar un únic projecte per any a la convocatòria o 
convocatòries amb codi Solidaritat 2/2012 i no podran tenir més de dos expedients 
oberts de subvencions a països del sud. En cap cas es podrà presentar proposta de 
subvenció per a un projecte de continuïtat, sinó s’ha tancat la justificació de la fase 
anterior subvencionada.. 
 
No són objecte d’aquestes bases reguladores les tipologies de projectes següents: 
a) Intercanvis, colònies i estades d'infants i/o joves. 
b) Brigades i/o estades solidàries. 
c) Actuacions que tinguin com a finalitat exclusivament la recaptació de fons i la 
captació de persones sòcies i/o donants. 
d) Aquells projectes que la finalitat sigui exclusivament alimentació o que aquest 
concepte sobrepassi el 30 % del pressupost sol·licitat. En aquests casos s’hauran de 
considerar projectes d’emergència i, si s’escau, es tramitarien sota la modalitat 
d’atorgament corresponent. Seran una excepció a aquesta clàusula els projectes de 
centres de guany de pes i nutricionals.  
Una vegada aprovat el projecte i reformulat el pressupost per part de l’entitat 
sol·licitant, tampoc es podrà sobrepassar el 30% de recursos destinats a alimentació.  
e) L’enviament de containers, o costos derivats de l’enviament de materials, en el cas 
que sigui necessari serà mitjançant la via de projectes humanitaris o d’ajuda 
d’emergència. Amb l’excepció d’aquells materials que no existeixin al país d’origen i 
amb una clara demanda de la contrapart justificant la necessitat dels materials a 
enviar. 
f) Actuacions d’adopció i d’apadrinament. 
g) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i político-partidista. 
h) Construcció d'infrastructures de marcada incidència medi ambiental 
(abocadors, pous, altres activitats d'explotació de recursos naturals, etc.) 
que no comptin amb un estudi d'impacte ambiental previ, exceptuant 
aquelles construccions d’infraestructures hídriques i/o clavegueram. En 
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aquest cas, s’haurà d’adjuntar informe de l’entitat sol·licitant justificant 
l’absència d’estudi d’impacte ambiental previ donades les característiques 
de la zona.) 
i) Construcció, manteniment o dotació d'equips i subministraments per a 
centres que no comptin amb el suport i el compromís futur 
acreditat de les autoritats amb competència en la  matèria  o, en el 
seu defecte, de qualsevol altre autoritat local. 
j) Activitats de dotació d'equips i subministraments a la contrapart o 
beneficiaris per a les que no es defineixin els mecanismes de transferència, 
gestió posterior i compromisos per al manteniment futur dels mateixos. 
k) Projectes que tinguin un component majoritari de sensibilització o educació  pel 
desenvolupament. 
 
Article 5. 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, 
subvencions obtingudes a més de les consignades a la sol·licitud de subvenció, canvi 
de la contrapart local, beneficiaris, localització del projecte i cronograma.  
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. S'haurà de presentar un informe 
justificatiu que argumenti el motiu de la reformulació i caldrà indicar les actuacions que 
es proposen modificar i 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 més els 
interessos legals que corresponguin. 
No es podran formular sol·licituds de modificació del projecte un cop hagi transcorregut 
el termini d’execució prevista inicialment a la sol·licitud, llevat de circumstàncies de 
força major que quedin degudament acreditades i s’acceptin per la comissió de 
valoració de les subvencions.  
              
Article 6. Beneficiaris/es . Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats 
que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de Manresa. 
 
Article 7: Documentació que s’haurà d’aportar amb l a sol·licitud.  A més de la 
documentació genèrica a la qual es fa referència a l’article 7 de les Bases Generals 
reguladores de l’atorgament de subvencions, les entitats que optin a subvencions per a 
projectes de cooperació internacional hauran d’aportar els següents documents 
actualitzats com a màxim d’un any d’antiguitat: (Exceptuant els estatuts si no hi han 
hagut modificacions) 
 
Documentació obligatòria  

� Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex. 
És imprescindible emplenar l’apartat referit a les accions de sensibilització per difondre 
el projecte, el context del país i les causes de la situació actual. (s’han de presentar 
una còpia en format paper i una en digital - cd o correu electrònic- de tots els 
documents que s’hagin de valorar. Si es fa mitjançant correu electrònic, s’haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud el justificant del correu electrònic on s’ha enviat la 
documentació.  
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� Document acreditatiu actualitzat d’interès de la contrapart en el projecte. 
� Document que acrediti propietat dels terrenys en cas d’obres. 
� Memòria d’activitats de la contrapart. 

 
Documentació complementària  

� Document acreditatiu actualitzat d’interès i/o el suport al projecte per part de les 
autoritats locals del país (en funció contingut del projecte pot ser obligatori). 

� Acreditació d’interès de les persones beneficiàries en el projecte. 
� Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat. 
� Estatuts de la contrapart. 
� Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres projectes. 
� Acreditació de l’ interès de les persones beneficiàries en el projecte. 
� Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el projecte 

(mapes, retalls de premsa, etc.). 
� Acord de la junta, o òrgan a qui correspongui, de l’entitat amb qui es plantegi el treball 

conjunt en el projecte. 
 

Els apartats de la sol·licitud han d’estar ben complementats. S’haurà de fer una 
descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el 
projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà d’estar 
desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades. No es podran fer blocs 
sense especificar els materials o activitats per a que es destinaran. Pressupostos 
sobredimensionats en relació a la realitat del país seran motiu de desestimació. 
El fet de no presentar el formulari amb els camps degudament emplenats farà 
desestimar el projecte sol·licitat. Així serà motiu de desestimació no comptar amb la 
informació necessària a cada apartat o si les dades no donen garantia que les accions 
es puguin desenvolupar adequadament. 
També és motiu de desestimació no comptar amb el compromís explícit i actualitzat de 
la contrapart corresponent, així com un resum de les seves activitats durant el darrer 
any.  
Article 8. Import màxim de la subvenció . L’import d’una subvenció no podrà excedir 
el 75% del cost del projecte al qual s'apliqui.  
 
Article 9. Imports subvencionables . Es finançarà un màxim d’un bitllet per projecte i 
any per viatjar al país del sud on es realitza l’actuació, per tal de facilitar el seguiment 
sobre el terreny. L’Ajuntament no es compromet a assumir tots els costos de l’estada 
al país del sud. 
 
El pagament de personal expatriat no podrà superar el 10% de la quantitat atorgada. 
Caldrà adjuntar un document explicatiu amb la descripció de les tasques que es 
realitzen i que no poden ser cobertes amb personal local. 
 
Article 10. Barems per a valoració de les subvencio ns . Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 
 
1) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts. 
 - Anàlisis i descripció adequada de la situació de vulnerabilitat que justifica la 
necessitat de portar a terme el projecte. 
-  Anàlisis dels efectes de la intervenció a la situació de vulnerabilitat dels diferents 
col·lectius, beneficiaris afectats als diferents nivells (geogràfic, polític, ambiental, 
econòmic, etc) 
- Les activitats proposades s’adeqüen als objectius i resultats plantejats de la 
intervenció. 
2) Persones destinatàries, fins a 15 punts. 
- Impacte de la intervenció i nombre de destinataris. 
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- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població 
destinatària. Claretat i estratègia en l’elecció de la població destinatària. 
- Grau d’implicació de la població destinatària en l’execució, seguiment i avaluació de 
l’actuació.   
- Preveu la formació de membres de la contrapart i beneficiaris del projecte.  
3) Sostenibilitat del projecte, fins a 10 punts. 
  -  Generar mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que no generin 
dependència. 
  -   Contrapart formada per alguns dels beneficiaris del projecte. 
  -   Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals. 
  -   Existència d’una relació consolidada entre entitat i contrapart. 
  - Existència d’una contrapart amb capacitat de gestió i experiència en projectes de 
cooperació. 
4) Valoració de les activitats de sensibilització, fins a  20 punts 
  - Qualitat de les propostes de sensibilització adequades a l’eix de sensibilitació 
cultura de pau i drets humans, denuncien les causes estructurals de les desigualtats 
Nord-sud, promouen el comerç just i consum responsable. 
  -  Es plantegen activitats de difusió i visibilitat relacionades amb la proposta (mitjans 
de comunicació). 
  -   Implicació de la contrapart en les activitats de sensibilització. 
  -  Estratègia i metodologia que facin preveure l’assoliment dels objectius de 
sensibilització que es pretenen. 
5) Treball en xarxa, participació ciutadana, fins a 15 punts. 
  -  Projecte sol·licitat presentat en xarxa. 
  -  Treball en xarxa al territori de la contrapart local (acreditat). 
  - Implantació social a Manresa de l’entitat sol·licitant: dinamització, participació activa, 
base social.  
6) Formulació i documentació de la intervenció, fins a 10 punts. 
  -   Claretat, coherència i definició dels objectius, activitats i resultats a assolir. 
  -   Indicadors, fonts de verificació especificats adequadament. 
  -  Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb la inclusió 
d’indicadors objectivament verificables.  
7) Recursos i pressupost, fins a 8 punts 
   - Es presenta un pressupost complet, clar i coherent amb el projecte. Despeses 
detallades en relació a les activitats previstes. 
  -  Cofinançament, aportacions de l’entitat i de la contrapart local. 
8) Documentació addicional i complementària aportada, fins a 7 punts. 
  -  Tota aquella informació que apareix en la sol·licitud com a no obligatòria però que 
es valorarà positivament. 
 
Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de 50 punts seran 
desestimades. 
 
Article 11. 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. 
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b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat i aprovat 
per l’ajuntament 
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) 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 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  
g) 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 12. Justificació.  El termini de justificació, d’acord amb el contingut establert a 
les bases generals, s’haurà de fer en el termini d’un any des del cobrament de la 
totalitat de la subvenció.   
 
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 7% de l’import a 
justificar. 
 
Es consideren despeses indirectes les despeses administratives que inclouran les 
despeses de l’entitat sol·licitant a Catalunya com són despeses de personal 
administratiu direcció i coordinació, ús de vehicles i transports subministraments, 
neteja, material d’oficina i assegurances, béns fungibles i comunicacions de l’entitat 
sol·licitant de Catalunya. 
 
El compte justificatiu, contindrà la següent informació. 
a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en la concessió de la 
subvenció. 
b) Una relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, import, data d’emissió i data de pagament. 
c) Originals i fotocòpies de les factures presentades o fotocòpia compulsada o 
legalitzada, en els termes establerts de la subvenció i degudament ordenades. 
d) Les despeses es justificaran mitjançant factures, rebuts, tiquets i altres documents 
amb valides reconeguda en el tràfic mercantil o administrativa en el lloc de realització 
del negoci jurídic. 
c) Detall de la resta d’ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada, amb indicació de l'import i procedència. 
De manera provisional la documentació justificativa podrà ser substituïda per una 
còpia simple o digitalitzada, on es declari responsablement la correspondència dels 
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documents amb els originals. Anirà acompanyat d’una declaració responsable on 
s’indiqui el lloc de dipòsit dels originals, així com el compromís de dipositar els 
originals o les seves còpies compulsades quan siguin requerits per l’òrgan gestor de la 
subvenció. 
 
Article 13. Justificació en situacions excepcionals . En el cas de produir-se 
situacions excepcionals degudament acreditades, tals com desastres naturals, 
enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot impossibilitin 
disposar de l’adequada documentació de suport justificatiu de la despesa, l’òrgan que 
atorga la subvenció podrà acceptar altres formes de justificació amb valor probatori.  
 
Article 14. Pagament de la subvenció . Per la particularitat i complexitat dels 
projectes de cooperació, el 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop 
aquesta hagi estat concedida.  
 
Article 15. Composició de la Comissió qualificadora . La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
 
Sra Ma. Mercè Rosich, Regidora de Serveis socials, Acollida i Cooperació 
Sra. Montserrat Mestres, Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Participació 
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Coordinadora del Programa de Cooperació 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció de Serveis Centrals de l’Àrea de Serveis a 
les  Persones  
  
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencion s destinades a accions de 
suport al sud  
 
Codi: Accions de suport al sud  2/2012.2   
         
Objectiu:   
Acompanyar les entitats que es volen iniciar en portar a terme projectes de cooperació 
al desenvolupament en la formació i adquisició d’experiència a través de la realització 
d’accions de suport al sud , de manera que en un futur proper pugin portar a terme 
projectes pròpiament de Cooperació al Desenvolupament  i accedir a les convocatòries 
de subvencions de projectes amb una estratègia de desenvolupament (línia 1 
d’aquesta convocatòria 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normat iu.  És objecte de les presents 
clàusules la subvenció de accions de suport al sud que es duguin a terme en el 
transcurs de l’any 2012. 
 
Article 2. Beneficiaris/es.  Només podran optar a presentar un projecte aquelles 
entitats que acreditin que l’actuació a realitzar es porta a terme majoritàriament per 
personal voluntari. 
 
Article 3. Accions. 

 
a) Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran les accions de suport al 

sud: 
� Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més baix o 

als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament humà 
mitjà. 
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� Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats. 
� Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles mediambientalment i 

culturalment. 
� Que potenciïn el teixit associatiu del sud. 
� Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa. 
� Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris (projectes de 

codesenvolupament). 
� Promoció de la cultura de la pau i la solidaritat, sense símbols que promoguin 

ideologies i organitzacions polítiques específiques.     
 

b) No són objecte d’aquestes bases reguladores les tipologies d’accions següents: 
� Aquelles accions que la finalitat sigui alimentació. En aquests casos s’hauran de 

considerar projectes d’emergència i, si s’escau, es tramitarien sota la modalitat 
d’atorgament corresponent.  

� Aquelles accions que la finalitat sigui el repartiment de bens fungibles, ni 
enviament de containers amb materials. Accions de proselitisme religiós i 
político-partidistes. 

 
c) La proposta a subvencionar haurà de contemplar accions de sensibilització i difusió 

de l’acció al sud entre la ciutadania de Manresa. (Accions de sensibilització a 
Manresa per difondre el projecte). Aquetes haurà d’evitar imatges de relació 
desigual Nord/Sud i de les quals es pugui interpretar paternalisme, superioritat, etc. 

 
Article 4. Durada de les accions. Les accions de suport al sud tindran una durada 
màxima d’un any. 

 
Article 5.  Procés d’acompanyament i formació.  L’entitat sol·licitant tindrà un procés 
d’acompanyament en la formulació del projecte per part de l’equip tècnic de 
l’ajuntament, i rebrà informació de les possibilitats de millorar la seva capacitació amb 
formació específica. 
 
Article 6. Entitats sol·licitants . Només podran acollir-se a aquesta convocatòria 
entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de Manresa. 
 
- Les entitats no podran sol·licitar subvencions a accions de suport  més de 3 

vegades, havent de presentar-se a les subvencions de projectes de cooperació 
després d’haver cobert aquest màxim. 
- En el tercer any de sol·licitud d’aquets subvenció, dos membres de l’associació 

hauran d’acreditar haver rebut formació. 
 

Article 7: Documentació complementària que s’haurà d’aportar amb la sol·licitud.  
Les entitats que optin a subvencions per a accions de suport al sud  hauran d’aportar 
els següents documents: 

 
Documentació obligatòria  

� Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex. 
� Document acreditatiu actualitzat d’interès de la contrapart en el projecte. 
� Memòria d’activitats de la contrapart. 
� Compromís signat de participar en activitats formatives per part de l’entitat 

sol·licitant 
 

Documentació complementària  
� Document acreditatiu actualitzat d’interès i/o el suport al projecte per part de les 

autoritats locals del país (en funció contingut del projecte). 
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� Acreditació d’interès de les persones beneficiàries en el projecte. 
� Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat. 
� Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el 

projecte (mapes, retalls de premsa, etc.). 
 
Els apartats de la sol·licitud han d’estar ben complementats. S’haurà de fer una 
descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el 
projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà d’estar 
desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades. 
 
Article 8. Import màxim de la subvenció:  El import de la subvenció no podrà excedir 
el 75% del cost de l’acció de suport al qual s'apliqui, i no podrà superar els 2.000€-
2.500€. 
 
Article 9. Imports no subvencionables . No es finançaran bitllets per viatjar al país 
del sud on es realitza l’actuació, ni altres costos en concepte de desplaçament i dietes. 
No es farà pagament de personal expatriat. 
 
Article 10. Barems per a valoració de les subvencio ns . Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

 
1) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts. 

� Qui sol·licita l’acció al Sud: carta de la contrapart. 
� Justificació de projecte: anàlisis de la necessitat de portar a terme l’acció. 
� Què vol aportar el projecte: activitats productives, foment educació, millora 

situació socio-sanitària, capacitació, ... 
 

2) Persones destinatàries a qui benefici, fins a 15 punts. 
� nombre de destinataris/beneficiaris 
� col·lectiu a qui beneficia: col·lectiu en situació de vulnerabilitat, exclusió social, ... 
� nombre de beneficiaris 
� grau d’implicació de la població destinatària en l’acció. 

 
3) Sostenibilitat del projecte, fins a 10 punts. 

� Inclusió de mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que no 
generin dependència. 

� Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals. 
� Existència d’una contrapart amb capacitat de gestió del bé resultat de l’actuació. 

 
4) Valoració de les activitats de sensibilització, fins a  10 punts 

� Es plantegen activitats de difusió i visibilitat relacionades amb la proposta 
(mitjans de comunicació). 

� Activitats de sensibilització per donar a conèixer la problemàtica del país i l’acció. 
Participació a Manresa solidària. 

 
5) Treball en xarxa, fins a 10 punts. 

� Realitzat contactes amb algun grup a Manresa per treballar els aspectes de 
sensibilització. 

� Treball en xarxa al territori de la contrapart local. 
 
6) Formulació i documentació de la intervenció, fins a 10 punts. 

� Definició dels objectius, activitats i resultats a assolir de manera coherent. 
� Presentació d’Indicadors o fonts de verificació. 
� Especificació de mecanismes de seguiment, control i avaluació de l’acció.  
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7) Recursos i pressupost, fins a 10 punts 
� Es presenta un pressupost complet, clar i coherent. 
� Despeses detallades en relació a les activitats previstes. 
� Cofinançament, aportacions de l’entitat i de la contrapart local especificades. 

 
Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de  50 punts seran 
desestimades. 
 
Article 11. 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) En un termini màxim d'un mes a comptar de la data de la transferència de la 

subvenció, es realitzarà una reunió amb l’equip tècnic municipal per pactar 
calendari i revisar pressupost, i acordar la data de l’activitat de sensibilització a 
Manresa. 

b) 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. 

c) 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 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  

Article 12. Justificació.  La justificació s’haurà de fer en el termini d’un any des del 
seu cobrament i  contindrà la següent informació: 
a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i 

dels resultats obtinguts. 
b) Una relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor i del document, import, data d’emissió i data de pagament. 
c) Originals i fotocòpies de les factures presentades o fotocòpia compulsada o 

legalitzada, i degudament ordenades. 
d) Detall de la resta d’ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada, amb indicació de l'import i procedència. 
Article 13. Justificació en situacions excepcionals . En el cas de produir-se 
situacions excepcionals degudament acreditades, tals com desastres naturals, 
enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot impossibilitin 
disposar de l’adequada documentació de suport justificatiu de la despesa, l’òrgan que 
atorga la subvenció podrà acceptar altres formes de justificació amb valor probatori.  
Article 14. Pagament de la subvenció . Per la particularitat i complexitat dels 
projectes de cooperació, el 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop 
aquesta hagi estat concedida.  
Article 15. Composició de la Comissió qualificadora . La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
 
Sra. Mercè Rosich i Vilaró, Regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació. 
Sra. Montserrat Mestres, Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Participació. 
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Coordinadora de Cooperació. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les  
Persones, que actuarà com a secretari. 
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Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
En el cas que no es presentin prou sol·licituds per a subvencions a accions de suport 
al sud, el pressupost reservat per aquestes subvencions passarà a la partida de 
subvencions a projectes de cooperació. 
 
Segon.-  CONVOCAR CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA, MITJANÇANT PROCEDIMENT EN RÈGIM DE CONC URRÈNCIA 
COMPETITIVA, amb els següents termes: 
 
Normativa de la convocatòria. les esmentades Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions poden recollir-se a les dependències municipals, així com 
consultar-se a la web municipal http:/www.ajmanresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció: 
 
A. Projectes i activitats de difusió de la Cultura  
1. La difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura 
popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió cultural 
(Cultura 1/2012) fins a un total de 20.100 €. Partides pressupostàries: 
 
335 0 489  fins a un total de 5.000 € 
333 1 489  fins a un total de 3.000 € 
334 2 489  fins a un total de 9.000 € 
334 1 489  fins a un total de    500 € 
336 1 489  fins a un total de 2.600 € 
 
B. Programa de Joventut  
1.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 2012. (Joventut 1/2012) fins a un total de 8.000 €. Partida pressupostària. 
 
235 4 489 fins a un total de 8.000 € 
 
C. Programa de Cooperació  
1. Sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau (Cooperació 1/2012) fins a un 
total de 7.000 €. Partida pressupostària: 
 
235 2 489 fins a un total de 7.000 € 
 
2. Cooperació internacional per al desenvolupament (Cooperació 2/2012.1) fins a un 
màxim de 102.500€ 
3. Accions de suport al sud (Cooperació 2/2012.2) fins a un màxim de 5.500€  
 
Partides pressupostàries: 
 
235 2 789 fins a un total 35.000 € 
235 2 489 fins a un total 73.000 €  
 
En el supòsit que no es presentessin sol·licituds  en el codi Cooperació 2/2012.2 o de 
les presentades es derivés un romanen, aquest s’aplicaria a les sol·licituds 
presentades del codi Cooperació 2/2012.1.   
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Termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 2 d’abril i finirà el 16 d’abril de 
2012. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud 
per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es 
facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal http://www.ajmanresa.cat 
/.  
 
La documentació es presentarà a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC)  (Plaça Major, 1 – 
horari: de dilluns a dijous de 9 h del matí a les 18 h de la tarda i divendres de les 9 h a 
les 15 h), sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les 
clàusules particulars i a les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de 
tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.  
 
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració 
que consten a les bases específiques i s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Bases 
específiques  reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei de Drets de 
Ciutadania destinades a projectes de cooperació internacional per al 
desenvolupament. 
 
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la 
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Tercer.-  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.  
 
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU,  diu que amb el dictamen es vol 
aprovar inicialment les Bases específiques per l’atorgament de les subvencions i  
aprovar també la convocatòria del concurs públic per acollir-se a aquestes 
subvencions. 
Explica que són les subvencions que afecten al conjunt de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de la regidoria de Cultura, Programa de Joventut i Programes de 
Cooperació. 
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L’alcalde sotmet el dictamen 6.1 a votació i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC) i 10 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i , 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde  informa que, tal i com es va comentar en la Junta de Portaveus, la 
proposició 7.5 ha estat retirada a petició del grup proposant. D’altra banda assenyala 
que es farà la defensa conjunta, i a partir de les esmenes que s’han presentat, la 
votació separada de les proposicions 7.1, 7.2 i 7.3 
 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’instal·lar nous passos 

de vianants al carrer de Torras i Bages. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21 i en el Pla de 
mobilitat, afavorir els desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més 
còmodes i segurs  
 
Atès que Manresa és una de les ciutats mitjanes de Catalunya amb un índex 
d’atropellaments més alt, amb gairebé un incident anual per cada 1.000 habitants. 
 
Atès que, més enllà d’un imprescindible pla de prevenció i d’una necessària campanya 
de conscienciació, calen accions immediates per tal d’evitar l’augment de la 
sinistralitat.  
 
Atès que el carrer Torras i Bages, ens els seus 270 metres, només disposa de dos 
passos de vianants, situats als dos extrems del carrer. 
  
Atès que els dos carrers paral·lels al vial citat, Balmes i Valentí Almirall (d’una 
configuració i llargària gairebé idèntica al carrer Torras i Bages), disposen de 6 passos 
de vianants. 
 
Atès que la propera inauguració de l’Ateneu Les Bases, situat a menys de 100 metres 
del carrer Torras i Bages, provocarà un augment significatiu tant de la circulació de 
vehicles com dels desplaçaments a peu per la zona esmentada. 
 
Proposem 
 
Instal·lar en un termini màxim d'un any quatre nous passos de vianants al carrer de 
Torras i Bages, a banda i banda de les cruïlles amb els carrers Cintaires i Guifré el 
Pilós.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 16 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Primer paràgraf de la part expositiva: supressió de “i en el Pla de mobilitat”. 
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7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’ampliar l’espai de 
vorera del tram del carrer de Sant Joan Baptista de  la Salle, entre la 
carretera de Vic i la plaça Infants. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“ Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21 i en el Pla de 
mobilitat, afavorir els desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més 
còmodes i segurs. 
 
Atès que el carrer Sant Joan Baptista de la Salle, des de la Carretera de Vic fins a la 
Plaça Infants, disposa de voreres excessivament estretes i que aquesta circumstància 
obliga a molts vianants a transitar per l’espai central del carrer amb el conseqüent perill 
i incomoditat que això comporta 
 
Atès que aquest carrer és el pas habitual i principal de les persones que es desplacen 
caminant entre el Passeig i Rodalies i el Barri Antic. 
 
 
Proposem : 
 
Que s’ampliï una de les voreres del tram del carrer Sant Joan Baptista de la Salle des 
de la Carretera de Vic fins a la Plaça Infants, desplaçant a un altre indret les actuals 
places d’aparcament en zona blava.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 16 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Primer paràgraf de la part expositiva; supressió de “i en el Pla de Mobilitat”. 
 
Text proposat per a l’acord: “Que s’estudiï la viabilitat, tant tècnica com pressupostària, 
d’ampliar una de les voreres del tram del carrer Sant Joan Baptista de la Salle des de 
la carretera de Vic fins a la plaça Infants i de desplaçar a un altre indret les actuals 
places d’aparcament en zona blava.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal d’ERC, de 16 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21 i en el Pla de 
mobilitat, afavorir els desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més 
còmodes i segurs. 
 
Atès que el carrer Sant Joan Baptista de la Salle, des de la Carretera de Vic fins a la 
Plaça Infants, disposa de voreres excessivament estretes i que aquesta circumstància 
obliga a molts vianants a transitar per l’espai central del carrer amb el conseqüent perill 
i incomoditat que això comporta 
 
Atès que aquest carrer és el pas habitual i principal de les persones que es desplacen 
caminant entre el Passeig i Rodalies i el Barri Antic. 
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Atès que existeix un Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Manresa que, tot i que 
aprovat de forma inicial, és l’únic document que estableix les propostes per millorar, en 
aquest cas, els itineraris de vianants. 
 
 
Proposem : 
 
Que s’estableixi un calendari d’actuacions prioritàries seguint les propostes del Pla de 
Mobilitat en la millora dels itineraris de vianants.” 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’ampliar la vorera al 

tram del carrer del Cos entre carrer del Bruc i el carrer Magnet. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21 i en el Pla de 
mobilitat, afavorir els desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més 
còmodes i segurs. 
 
Atès que el carrer del Cos, des de la plaça Valldaura fins al carrer del Bruc, disposa de 
voreres excessivament estretes i que la que va del carrer Magnet al del Bruc pel costat 
dret està permanentment envaïda pels cotxes que aparquen en bateria, reduint l’espai 
de vianants fins al punt de no permetre el pas de dues persones de costat. 
 
Atès que aquest carrer és el pas habitual i principal de moltes persones que es 
desplacen caminant entre el Barri de Valldaura i el Barri Antic. 
 
 
Proposem : 
 
Que s’ampliï la vorera dreta del tram del carrer del Cos que va de Magnet al Bruc. 
 
Que provisionalment, fins que es faci aquesta ampliació, es canviï el sentit de 
l’aparcament, passant de bateria a cordó.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 16 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Primer paràgraf de la part expositiva; supressió de “i en el Pla de Mobilitat”. 
 
Text proposat per al primer acord: “Que s’estudiï la viabilitat, tant tècnica com 
pressupostària, d’ampliar la vorera dreta del tram del carrer del Cos que va de Magnet 
al Bruc.” 
 
Text proposat per al segon acord: “Que, mentre no s’executi l’ampliació de la vorera 
esmentada en el paràgraf anterior, es plantegi, en diàleg amb l’Associació de Veïns de 
Valldaura i amb els comerciants de la zona, el pas del sistema d’aparcament en 
bateria al de cordó”. 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal d’ERC, de 16 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
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“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21 i en el Pla de 
mobilitat, afavorir els desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més 
còmodes i segurs. 
 
Atès que el carrer del Cos, des de la plaça Valldaura fins al carrer del Bruc, disposa de 
voreres excessivament estretes i que la que va del carrer Magnet al del Bruc pel costat 
dret està permanentment envaïda pels cotxes que aparquen en bateria, reduint l’espai 
de vianants fins al punt de no permetre el pas de dues persones de costat. 
 
Atès que aquest carrer és el pas habitual i principal de moltes persones que es 
desplacen caminant entre el Barri de Valldaura i el Barri Antic. 
 
Atès que existeix un Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Manresa que, tot i que 
aprovat de forma inicial, és l’únic document que estableix les propostes per millorar, en 
aquest cas, els itineraris de vianants 
 
Proposem : 
 
Que s’estableixi un calendari d’actuacions prioritàries seguint les propostes del Pla de 
Mobilitat en la millora dels itineraris de vianants.” 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que en els darrers anys 
s’han fet diversos estudis de mobilitat, la majoria des de l’Ajuntament però també des 
dels mitjans de comunicació i entitats diverses com el Montepio de Conductors, i tots 
coincideixen en afirmar que Manresa és una ciutat on els desplaçaments en vehicle 
privat són proporcionalment molt superiors als que es fan en transport públic, a peu o 
en bicicleta en altres ciutats semblants. Aquests estudis també conclouen que això és 
així, entre altres raons, perquè hi ha voreres estretes, moltes barreres 
arquitectòniques, perquè els cotxes van massa de pressa i perquè, en definitiva, 
l’espai públic no és de prou qualitat, de manera que desplaçar-se caminant per 
Manresa amb comoditat i seguretat és difícil. Assenyala que la prova d’això són els 
nombrosos atropellaments que es produeixen. 
 
Com que s’han fet molts estudis i plans però la situació dels vianants d’aquesta ciutat 
és pràcticament la mateixa que fa 10, 20 o 30 anys, la CUP ha decidit aportar 
propostes molt concretes que millorin la qualitat de l’espai públic per als vianants. 
Comenta que les propostes neixen, no només de l’observació que ha fet aquest Grup 
Municipal, sinó també de les queixes que han rebut dels veïns i veïnes de Manresa. 
Anuncia que aportaran més propostes però que els tres punts que plantegen en 
aquest Ple són els següents: 
 
- Al carrer Torras i Bages, en el qual no hi ha cap pas de vianants. Diu que és un 

carrer en el que cada vegada hi ha més activitat comercial i que amb l’Ateneu de 
les Bases es preveu que hi haurà més afluència de vianants, a banda que en els 
darrers anys s’hi ha edificat i hi ha anat a viure força gent. Consideren que és un 
lloc prou concorregut com perquè hi hagi passos de vianants que possibilitin poder 
creuar el carrer amb seguretat. 

 
- Els dos punts següents són sobre voreres excessivament estretes que no 

reuneixen les dimensions mínimes que estipulen els estàndards de la UE, amb 
l’agreujant que són carrers que connecten barris i que són molt transitats: el carrer 
del Cós, que connecta Valldaura amb el Barri Antic, i el carrer Sant Joan Baptista 
de la Salle, que connecta el Passeig i Rodalies amb el Barri Antic. Demana que es 
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recuperin els estudis que s’han fet, ja que s’hi fan referències a aquests carrers, 
però sobretot recomana als assistents que s’hi passegin cap a la una del migdia o 
les cinc de la tarda perquè veuran que la situació actual no és admissible en una 
ciutat que es vol moderna i per a vianants. Diu que en aquests carrers hi ha molta 
gent que ha de circular pel centre de la calçada i subratlla la dificultat per a les 
persones que van amb cotxets o cadira de rodes. 

 
Com que saben que hi ha poc pressupost no exigeixen que es reformi tot el carrer 
immediatament, però sí que demanen que s’hi faci alguna actuació, ni que sigui 
només en una de les voreres. Quant al carrer del Cós diu que, a part de les 
voreres, el paviment està molt malmès a causa de les obres de la Muralla i que en 
aquest cas caldria una reformulació sencera del carrer. Torna a reconèixer que tot 
no es podrà fer, però pensa que almenys es podria ampliar l’espai de vianants 
reduint l’espai dedicat als cotxes. 

 
El senyor Adam Majó diu que el seu grup proposa unes mesures de sentit comú, que 
van d’acord amb l’Agenda 21, el Pla de Mobilitat i el que diuen els estàndards sobre 
mobilitat i sobre ciutats per a vianants a Europa i el món. També diu que les seves 
propostes es fan d’acord amb el Pla de la Gent Gran que es va aprovar l’any passat, el 
qual parlava de carrers aptes per caminar segurs. Per tots aquests motius demana el 
vot favorable dels assistents.  
 
Amb relació a les esmenes que s’han formulat diu que no tenen cap inconvenient en 
treure la referència al Pla de Mobilitat, tal i com demana l’equip de govern, però els 
recorda que aquest document està aprovat provisionalment pel Ple i que mentre no 
se’n presenti un altre o una modificació d’aquest, és el Pla de Mobilitat que té aquesta 
ciutat, de manera que exigeixen que se sigui coherent amb el que es va aprovar. Tot i 
així, diu que acceptarien que es tragués aquesta referència, si és que així voten a 
favor de la resta del text. 
 
Sobre les esmenes a les proposicions del carrer del Cós i del carrer Sant Joan 
Baptista de la Salle, diu que l’equip de govern treu els verbs més propositius com 
“instal·lar” i “que s’ampliï” i els canvien per “que s’estudiï”. Troben que en temes de 
mobilitat ja s’han fet prou estudis i que si no tenen intenció de dur a terme les 
actuacions el que han de fer és votar-hi en contra i, que per això, en aquest cas no 
accepten l’esmena i mantindran la seva proposició. 
 
Sobre l’esmena d’ERC, en la qual substitueixen tota la proposta per “Que s’estableixi 
un calendari d’actuacions prioritàries...” diu que els sembla bé sempre i quan es facin 
d’una vegada, doncs el que no pot ser és anar fent sempre estudis, projectes i 
calendaris i no passar a la pràctica. Pensen que ha arribat el moment de passar als 
fets i per això no votaran a favor d’aquesta esmena i mantindran la seva proposta. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , fa referència a les paraules 
del senyor Adam Majó sobre que estem en una època de fets i no de planificació però 
hi afegeix el matís que sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària. Suposa que 
són conscients que les actuacions que proposen tenen un cost gens menyspreable: 
Informa que habilitar 4 passos de vianants no consisteix en què hi vagi una persona a 
pintar sinó que cal un rebaix de les voreres, i cadascun d’aquests rebaixos té un 
pressupost de 1.200 €, el que en total sumen 9.600 €. Diu que procuraran actuar però 
demana que entenguin que, en les proposicions 7.2 i 7.3 s’hi afegeixi “previ estudi de 
viabilitat tècnica i pressupostària”. 
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Amb relació a la proposició 7.1 assenyala que hi fan una petita esmena en l’atès però 
que és important remarcar-la perquè malgrat que es pugui agafar com a referència el 
Pla de Mobilitat recorda que només està aprovat inicialment, el que vol dir que hi ha 
hagut un període d’exposició al públic, que s’han recollit unes al·legacions i que 
aquestes s’hauran de reflectir en el document. És per això que l’equip de govern no 
pot acceptar que aquestes siguin les directrius estratègiques de la ciutat perquè el 
document no ha seguit el curs adequat. El senyor Ramon Bacardit diu que aplicaran 
les parts d’aquest Pla que pressupostàriament es puguin aplicar en els propers anys. 
També diu que la finalització de la reflexió sobre mobilitat haurà d’estar inclosa en la 
revisió del Pla General, doncs no tindria sentit fer-ho en un altre marc. Per això el seu 
grup proposa treure l’esment al Pla de Mobilitat en l’apartat dels atesos i acceptar la 
resta de la moció.  
 
En la proposició 7.2 també es trauria la part que esmenta el Pla de Mobilitat i en 
l’acord troben responsable dir que s’estudiï la viabilitat tant tècnica, perquè s’ha de 
mirar com s’ha d’executar i com s’articulen les places d’aparcament que es treuen, així 
com també la viabilitat pressupostària, perquè no saben el cost que poden tenir 
aquestes actuacions. 
 
Respecte les esmenes de la 7.3 diu que són del mateix caire que les de la 7.2, i en el 
segon acord afegeixen que l’execució de l’ampliació de la vorera, i per tant la 
supressió de places d’aparcament, necessita de l’establiment d’un diàleg amb 
l’associació de veïns i els comerciants de la zona. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que en línies generals 
estan d’acord amb el plantejament de la CUP. Sempre han defensat que Manresa ha 
de ser una ciutat més agradable, àgil i pacífica, sobretot des del punt de vista dels 
vianants. Per això estan a favor de millorar els itineraris per a vianants, especialment 
en aquells carrers que estan en el centre històric de la ciutat. Tot i això, el seu grup 
presenta una esmena a la proposició 7.2 i una altra a la 7.3 perquè els sembla que la 
CUP planteja algunes de les moltes millores que cal fer i es pregunten perquè s’ha 
d’arreglar el carrer del Cós i no un altre que també necessiti arranjaments. Pensen que 
és un error fer les coses a cop de timó sense establir prioritats i els sembla que la 
planificació sempre és important en l’administració. 
 
Diu que sovint els ciutadans tiren en cara que quan hi ha canvis de govern es 
comença tot de nou. El seu grup entén que un govern nou ha de tenir capacitat de 
modificar allò que cregui oportú però és evident que hi ha coses sobre les quals no cal 
tornar a repetir estudis, encara més si aquests estudis els ha fet personal tècnic 
qualificat d’aquest Ajuntament, independentment de qui governés en aquell moment, 
perquè en aquests estudis es determinen les millores i les propostes que s’han de 
realitzar.  
 
Admet que el Pla de Mobilitat només està aprovat de forma inicial i que no és un 
document final, però en tot cas és l’únic document que hi ha. Per això entén, i fins i tot 
ho creu convenient, que l’equip de govern ha de poder fer les modificacions que cregui 
oportunes, a més sap que les ciutats i les societats són dinàmiques i que en els 
darrers 2 anys les circumstàncies econòmiques són diferents de quan es va començar 
el Pla de Mobilitat. Amb tot, no creu que s’hagi de començar de bell nou i que 
segurament s’haurà de canviar el calendari perquè la capacitat inversora d’aquest 
Ajuntament no hi podrà fer front, però no caldrà canviar els aspectes que venen 
determinats per directrius europees. Demana a l’equip de govern que facin una 
planificació aprofitant els estudis que consten en el Pla de Mobilitat, en comptes d’anar 
arreglant carrers en funció de si un grup presenta una moció o una altra, perquè 
aleshores qualsevol podria discutir perquè es prioritza un carrer respecte d’un altre. 
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Sobre la moció 7.1 que proposa 4 passos de vianants nous al carrer Torras i Bages diu 
que el seu grup comparteix la idea que cal millorar aquest carrer, sobretot perquè en 
els propers mesos s’inaugurarà un equipament bàsic per la zona nord i per la ciutat. 
Pensen que és indispensable que els equipaments públics disposin d’itineraris naturals 
per als vianants, i concretament aquest carrer és massa llarg i necessita passos de 
vianants. Tot i això, opinen que a la ciutat hi ha altres carrers que també en necessiten 
i no veuen bé que s’hi aboquin tots els recursos per fer-n’hi 4 i per això formulen una 
esmena in voce que consisteix en què, en comptes de 4 siguin “2 nous passos de 
vianants”, perquè així no s’esgota tot el pressupost en un sol carrer i de moment ja 
serien suficients. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , demana si encara segueix 
vigent l’acord verbal que es va prendre en el passat mandat de no presentar mocions 
sobre temes de mobilitat, ja que l’anterior regidor de mobilitat va dir que aquesta Sala 
no era l’espai més adient per presentar-les perquè si tots els grups ho feien els Plens 
podrien tornar-se inacabables. Diu que al seu grup ja els està bé que es puguin fer 
propostes sobre mobilitat i que en aquest cas, donarien el seu vot favorable a la 
vegada que anirien preparant una bateria de proposicions per discutir-les en aquesta 
Sala properament. 
 
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del P P, entén que les 3 
proposicions que presenta la CUP persegueixen que Manresa es vagi convertint, mica 
en mica, en una ciutat amable i segura per al ciutadà respecte a la seguretat vial. La 
situació actual a nivell econòmic fa que no sigui el millor moment per dur a terme 
determinades obres, però això no significa que no siguin necessàries per a la ciutat. 
D’altra banda, considera que les esmenes que presenta l’equip de govern tenen raó de 
ser, en tant que el pressupost és molt ajustat. Tot i això, diu que seria bo que 
independentment que el Pla de Mobilitat sigui un document inicial, i fins que no se li 
facin totes les correccions i sigui un document definitiu, no serà el document marc per 
començar a treballar. Però la manca d’un document definitiu no pot fer que la ciutat 
s’estanqui i es deteriori cada vegada més. Diu que és necessari fer front a les reformes 
que siguin necessàries per a la ciutat, i per tant, consideren que seria bo que el Pla de 
Mobilitat s’actualitzés al més aviat millor. 
 
El senyor Joan Vinyes apuntava la particularitat de fer actuacions puntuals en 
determinats carrers, però ell pensa que per algun lloc s’ha de començar, tot i que és 
evident que és millor fer un pla d’actuació per a tot el municipi perquè difícilment es 
trobaria un carrer que no li tingués millores a fer quant a la seguretat dels vianants i al 
tràfic.  
 
Per tot això, el Grup Municipal del PP votarà favorablement a les esmenes de l’equip 
de govern, sobretot en el sentit que es necessita aquest pressupost, no tant així els 
estudis, perquè ja se’n disposen doncs se n’han fet molts al llarg dels darrers anys. El 
que demanen a l’equip de govern és que tan aviat hi hagi disponibilitat pressupostària 
emprenguin aquestes millores. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Social ista, troba que amb tantes 
proposicions i esmenes, tot plegat és una mica confús. Tot i això, creu que les 
proposicions que presenta la CUP són bones perquè qualsevol actuació en la línia de 
millorar la mobilitat de la ciutat de Manresa és positiva, i el posicionament del seu grup 
és favorable. Ara bé, també creuen que s’ha de tenir en compte la viabilitat econòmica 
d’aquestes actuacions, i per això entenen que l’equip de govern facin aquest apunt en 
les esmenes als punts 7.2 i 7.3. D’altra banda, i com han apuntat altres grups, 
consideren que si a cada Ple s’han de discutir problemes puntuals de la ciutat, això 
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dificulta el procés perquè es va donant prioritat a situacions que poden ser idèntiques a 
les que es produeixen en altres punts de la ciutat. Com a punt d’inici pot estar bé anar 
solucionant els problemes que els veïns van demanant, però pensa que no és equitatiu 
perquè d’aquesta manera no se segueix un criteri prou vàlid per determinar què és 
prioritari. 
 
No està d’acord amb el plantejament que s’ha fet sobre el fet que el Pla de Mobilitat és 
un document provisional, perquè creu que de moment és l’única eina que es té. Pel 
que fa a les esmenes, pot ser que s’acabin incorporant o no i, per tant, aquest 
document ha de ser el full de ruta.  
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que de manera expressa 
no posen terminis en les dues mocions sobre l’ampliació de voreres perquè entenen 
que hi ha dificultats pressupostàries. El que volen és que el Ple assumeixi que és una 
necessitat, tot i que després es puguin establir prioritats dintre d’una planificació. 
 
Pel que fa al tema dels estudis, donen per descomptat que qualsevol actuació de 
l’Ajuntament requereix que sigui estudiada i que si l’esmena fos “previ estudi” 
l’acceptarien per sentit comú, però el que l’esmena diu és que en comptes de fer 
l’actuació faran un estudi i per això no hi estan d’acord. Recorda que quan l’actual 
equip de govern estava a l’oposició es queixava que en les proposicions els canviaven 
el “fer” per “estudiar”, i diu que ara ells estan seguint el mateix exemple. Per això, 
mantindran les seves proposicions. 
 
 
Tot seguit, l’alcalde manifesta que es passarà a les votacions. 
 
Votació 7.1 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició de la CUP, amb la incorporació de l’esmena 
del Grup Municipal de CiU i l’esmena in voce del Grup Municipal d’ERC, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21, afavorir els 
desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més còmodes i segurs  
 
Atès que Manresa és una de les ciutats mitjanes de Catalunya amb un índex 
d’atropellaments més alt, amb gairebé un incident anual per cada 1.000 habitants. 
 
Atès que, més enllà d’un imprescindible pla de prevenció i d’una necessària campanya 
de conscienciació, calen accions immediates per tal d’evitar l’augment de la 
sinistralitat.  
 
Atès que el carrer Torras i Bages, ens els seus 270 metres, només disposa de dos 
passos de vianants, situats als dos extrems del carrer. 
  
Atès que els dos carrers paral·lels al vial citat, Balmes i Valentí Almirall (d’una 
configuració i llargària gairebé idèntica al carrer Torras i Bages), disposen de 6 passos 
de vianants. 
 
Atès que la propera inauguració de l’Ateneu Les Bases, situat a menys de 100 metres 
del carrer Torras i Bages, provocarà un augment significatiu tant de la circulació de 
vehicles com dels desplaçaments a peu per la zona esmentada. 
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Proposem 
 
Instal·lar en un termini màxim d'un any, dos nous passos de vianants al carrer de 
Torras i Bages, a banda i banda de les cruïlles amb els carrers Cintaires i Guifré el 
Pilós.” 
 
Votació 7.2  
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grup Municipal d’ERC a la proposició 7.2 i el 
Ple la rebutja per 11 vots negatius (11 GMCiU), 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP) i 
9 vots a favor (4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC). 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 7.2 i el 
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU,  3 GMERC, 4 GMPSC i 3 GMPP) i 4 
abstencions (2 GMPxC i 2 GMCUP).  
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2 del Grup Municipal de la CUP, amb 
l’esmena del Grup Municipal de CiU incorporada, i el Ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (11 GMCiU,  4 GMPSC, 3 GMERC, i 3 GMPP) i 4 abstencions (2 GMPxC i 2 
GMCUP), i per tant es declara acordat: 
 
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21, afavorir els 
desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més còmodes i segurs. 
 
Atès que el carrer Sant Joan Baptista de la Salle, des de la Carretera de Vic fins a la 
Plaça Infants, disposa de voreres excessivament estretes i que aquesta circumstància 
obliga a molts vianants a transitar per l’espai central del carrer amb el conseqüent perill 
i incomoditat que això comporta 
 
Atès que aquest carrer és el pas habitual i principal de les persones que es desplacen 
caminant entre el Passeig i Rodalies i el Barri Antic. 
 
 
Proposem : 
 
Que s’estudiï la viabilitat, tant tècnica com pressupostària, d’ampliar una de les voreres 
del tram del carrer Sant Joan Baptista de la Salle des de la carretera de Vic fins a la 
plaça Infants i de desplaçar a un altre indret les actuals places d’aparcament en zona 
blava.” 
 
 
Votació 7.3 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grup Municipal d’ERC a la proposició 7.3 i el 
Ple la rebutja per 13 vots negatius (11 GMCiU i 2 GMCUP), 7 vots afirmatius (4 
GMPSC i 3 GMERC) i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMPxC). 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 7.3 i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU,  3 GMERC, 3 GMPP  i 2 GMPxC) i 6 
abstencions (4 GMPSC i  2 GMCUP). 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 del Grup Municipal de la CUP, amb 
l’esmena del Grup Municipal de CiU incorporada, i el Ple l’aprova per 19 vots 
afirmatius (11 GMCiU,  3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 6 abstencions (4 GMPSC i 2 
GMCUP), i per tant es declara acordat: 
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“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, reflectida en l’Agenda 21, afavorir els 
desplaçaments a peu per la ciutat, fent-los cada cop més còmodes i segurs. 
 
Atès que el carrer del Cos, des de la plaça Valldaura fins al carrer del Bruc, disposa de 
voreres excessivament estretes i que la que va del carrer Magnet al del Bruc pel costat 
dret està permanentment envaïda pels cotxes que aparquen en bateria, reduint l’espai 
de vianants fins al punt de no permetre el pas de dues persones de costat. 
 
Atès que aquest carrer és el pas habitual i principal de moltes persones que es 
desplacen caminant entre el Barri de Valldaura i el Barri Antic. 
 
 
Proposem : 
 
Que s’estudiï la viabilitat, tant tècnica com pressupostària, d’ampliar la vorera dreta del 
tram del carrer del Cos que va de Magnet al Bruc. 
 
Que, mentre no s’executi l’ampliació de vorera esmentada en el paràgraf anterior, es 
plantegi, en diàleg amb l’Associació de Veïns de Valldaura i amb els comerciants de la 
zona, el pas del sistema d’aparcament en bateria al de cordó.” 
 
L’alcalde  assenyala que es farà la defensa conjunta i la votació separada de les 
proposicions 7.4 i 7.10. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre e l pagament de l’IRPF i 

l’IVA. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que des de fa molts anys el Regne d’Espanya sotmet al nostre país a un espoli 
fiscal permanent que en penalitza el desenvolupament econòmic i social i posa en 
perill la continuïtat del serveis públics bàsics. 
 
Atès que al Principat de Catalunya operen dos ens, l’Agència Tributària Catalana i 
l’Agència Tributària Espanyola, dedicats a la recaptació d’impostos, entre ells l’IRPF i 
l’IVA, i que, fins a data d’avui, l’Ajuntament de Manresa ha estat pagant aquests 
impostos a l’Agència Tributària Espanyola. 
 
Atès que l’Agència Tributària Catalana no disposa encara d’un protocol que faciliti el 
pagament dels esmentats impostos a la pròpia Agència. 
 
Proposa: 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya a que 
estableixin un protocol d’actuació que permeti realitzar els pagaments de l’IVA i l’IRPF 
a l’esmentada Agència, efectuant a tal efecte els canvis normatius necessaris. 
 
2. Ingressar, tant aviat com sigui possible, els pagaments efectuats per l’Ajuntament de 
Manresa corresponents a l’Impost Sobre les Persones Físiques (IRPF) i també, en cas 
d’haver-n’hi, els corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència 
Tributària de Catalunya, en lloc de a l’Agència Tributària Espanyola. 
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3. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
7.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per impuls ar el pagament de l’IRPF i 

l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Catalunya pateix un dèficit fiscal respecte de l’Estat espanyol del voltant del 10% del 
seu Producte Interior Brut. Aquest dèficit comporta cada any un greu perjudici per al 
dinamisme de la nostra economia i també per a la qualitat dels nostres serveis públics, 
encara més en un moment de crisi com el que vivim. 
 
Els diferents sistemes de finançament públic que s’han aplicat els darrers trenta anys 
al nostre país no han corregit el tracte discriminatori que reben els ciutadans i 
ciutadanes Catalunya.  
 
Per corregir aquest tracte discriminatori  és peremptori que la institució més 
representativa del nostre país, la Generalitat de Catalunya, tingui el control directe 
sobre tots els impostos que paguen cada any els ciutadans i ciutadanes del nostre 
país.  
 
Per tot el que s’ha exposat més amunt, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al ple de l’Ajuntament de Manresa que adopti els següents 
 
 
 
ACORDS 
 
 
 
Primer.  Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya que 
estableixin un protocol d’actuació que permeti fer els pagaments de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a 
l’esmentada   Agència, duent a terme, si escau, els canvis normatius que puguin ser 
necessaris. 
   
Segon.  Ingressar, així que sigui legalment possible, a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en comptes l’Agència Tributària Espanyola, els pagaments que 
l’Ajuntament de Manresa ha d’efectuar corresponents a l’IRPF i, en cas que n’hi hagi, a 
l’IVA. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, diu que la intenció de la 
proposició 7.4 és fer una moció a favor de la insubmissió fiscal. Vista la moció 7.10 
d’ERC s’havia plantejat de presentar-ne una de sola de forma conjunta, però explica 
que finalment s’han estimat més mantenir-les separades perquè hi ha una petita 
diferència que es veu molt poc en el text però que és molt important: en la moció de la 
CUP es diu “tan aviat com sigui possible” i en la d’ERC es diu “així que sigui legalment 
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possible”. La CUP creu que ha arribat el moment de plantar-se davant lleis injustes i 
simplement resta esperar aconseguir el suport d’altres municipis per exigir els nostres 
drets i negar-nos a seguir pagant impostos a Espanya, tal i com ja va passar amb el 
servei militar. Per això mantenen la seva moció i demana el vot favorable dels 
membres presents..  
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, assenyala que entre la seva 
moció i la de la CUP hi ha un problema d’enfocament perquè en el fons volen el 
mateix. Creuen que és urgent que la Generalitat reculli tots els impostos malgrat que 
això vagi en contra de la legalitat espanyola. Aquesta necessitat neix de l’espoli fiscal i 
del mal finançament. Parla dels lands alemanys que estan al 4%. Semblava que 
aquests percentatge era sostenible, però en aquests moments estan protestant perquè 
veuen que no ho és i que la subvenció contínua no porta enlloc, al contrari, que porta a 
la no emprenedoria.  
 
El que demanen és que l’Agència Tributària Catalana reculli els impostos que 
Catalunya paga a l’IRPF i a l’IVA, i en el cas del municipi si ni hagués també, i notificar 
aquest acord a la Conselleria d’Economia. Apunta que hi ha un problema de matís 
amb la CUP, però tot i així coincideixen en moltes coses. Segurament hi haurà un 
moment que s’haurà de fer en la il·legalitat o alegalitat, però sempre haurà de ser en 
un moment de màxima base social. Pensen que ara que l’alcalde d’aquest Ajuntament 
s’ha manifestat clarament independentista és quan s’ha d’anar abundant en aquestes 
mocions i que això mateix s’hauria d’anar estenent arreu de la nació catalana. Per tot 
això demana el vot favorable a la proposició. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que al seu grup ja li 
està bé la situació actual. Tot i això, pensa que el que cal no són nous impostos sinó 
els elements productius que permetin que Catalunya i Espanya recaptin el mateix que 
fa 4 anys. Els sembla bé que s’hagin presentat aquestes propostes i opinen que en el 
fons, tot i que canvien una paraula, el significat de totes dues mocions és el mateix. 
Diu que aquests grups han pogut expressar el seu discurs recurrent sobre l’espoli 
fiscal, però que els ciutadans s’han de cenyir a la legalitat d’aquest país. Per això, el 
seu grup pensa que Catalunya està bé com està en aquests moments. 
 
El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal Soc ialista, diu que respecten les 
dues mocions però pensen que s’està justificant com un tema d’insubmissió fiscal, si 
més no així s’ha presentat als mitjans de comunicació. Per aquest  motiu el seu grup 
votarà en contra, perquè no volen sortir sota un titular que pugui arribar a confondre a 
la gent. Explica que alguns grups socialistes han votat a favor de mocions similars i 
que després, amb el tractament mediàtic que ha tingut la notícia, s’ha confós els 
electors. Consideren que s’està fent un joc de paraules perquè és obvi que quan sigui 
legalment possible els ajuntaments podran decidir on fan els seus ingressos. Afegeix 
que aleshores seria del tot raonable que els fessin a l’Agència Tributària Catalana, 
perquè així ho marca l’Estatut, i únicament cal desenvolupar-ho, és a dir, la Generalitat 
ha d’acordar bilateralment amb l’Estat el protocol entre l’Agència Estatal i l’Agència 
Catalana. Així doncs, creu que s’estan dient coses que ja estan reflectides a l’Estatut i 
que només cal que es facin efectives. Pensa que presentar això com insubmissió té un 
cert grau de comèdia, ja que tant l’Agència Tributària de Catalunya com la d’Espanya 
són dues agències de recaptació de tributs, i no serà cap tipus d’insubmissió fiscal 
perquè el repartiment que es fa a posteriori és l’acordat en l’actual o futur model de 
finançament autonòmic.  
 
Entenen que aquests acords són una declaració de principis molt respectables perquè 
coincideixen amb el discurs ideològic dels grups que els proposen i és un brindis als 
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seus electors. Com que el grup socialista no vol confondre les seves sigles amb 
determinades proclames mediàtiques d’insubmissió fiscal, hi votaran en contra. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  assenyala que van plantejar 
als dos grups proposants que unifiquessin les dues mocions perquè les consideraven 
sinònimes. Diu que possiblement la diferenciació de fons és més gran que el que 
realment està escrit. Com que tenen un concepte romàntic de la política ja que 
entenen que quan es vota s’ha de votar el que està escrit, però també el que es vol dir, 
no recolzaran la moció de la CUP perquè diu que es farà insubmissió i que no es 
respectarà la legalitat. En canvi sí que votaran a favor de la d’ERC, pel que està escrit i 
per com s’ha defensat, perquè també volen que, quan legalment sigui possible, 
l’Ajuntament de Manresa pagui directament a l’Agència Tributària Catalana i que s’insti 
a la Generalitat perquè agilitzi els passos perquè això sigui possible. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 del Grup Municipal de la CUP i el Ple la 
rebutja per 7 vots negatius (4 GMPSC i 3 GMPP), 16 abstencions (11 GMCiU, 3 
GMERC i 2 GMPxC) i 2 vots afirmatius (2 GMCUP). 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.10 del Grup Municipal d’ERC i el Ple l’aprova 
per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMCUP), 7 vots negatius (4 GMPSC, 
3 GMPP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal qu e l’Ajuntament de 

Manresa no doni permís d’ampliació de la mesquita E l-Fath situada 
l’antiga fàbrica de l’Aranya. 

 
La proposició 7.5 ha estat retirada a petició del grup proposant. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per instar  el Ministeri d’Economia i 

Hisenda a gravar amb un 18 % els enviaments de reme ses dels ciutadans 
estrangers residents a Espanya. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, d’11 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l'enviament de remeses per part dels estrangers residents a Espanya als 
seus països d'origen és una evasió de divises tolerada sobre la qual no existeix control 
ni mesures fiscals. 
 
Atès que els diners que s’envien des d’Espanya a tercers països procedents de les 
remeses és al cap i a la fi riquesa generada al nostre país que ha de revertir en un 
benefici per a la nostra economia. 
  
Atès que les remeses enviades per estrangers des d’Espanya el 2011 es van situar al 
voltant dels 7.278 milions d’euros i suposarien un benefici de 1.310 milions d’euros per 
a les arques públiques en un moment  de crisi econòmica. 
 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
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Instar al Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern de l’Estat Espanyol a gravar amb 
una taxa de nova creació del 18% l’enviament de remeses des d’Espanya a qualsevol 
altre país.” 
 
EL senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , explica que la proposició fa 
referència al fet que els diners que marxen del territori ascendeixen al voltant de 7.278 
milions d’euros la qual cosa suposaria un benefici de 1.310 milions d’euros per les 
arques públiques. 
 
Creuen que majoritàriament els diners que s’envien provenen de l’economia 
submergida i sobretot de persones que no paguen cap tipus d’impostos, per la qual 
cosa està clar que aquestes persones haurien de pagar una taxa per l’enviament de 
diners. 
 
Proposa que la taxa podria ser d’un 18% i insta al Ministeri d’Economia i Hisenda del 
Govern de l’Estat Espanyol a gravar aquesta taxa del 18% per l’enviament de remeses 
d’Espanya a qualsevol altre país. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, demana al senyor Llort per 
què el 18%? 
 
El senyor Sebastià Llort diu que s’ha fet un estudi i s’ha cregut oportú que sigui així, 
però que si fos una mica inferior també estarien d’acord. 
 
Diu que no estan d’acord que aquestes persones enviïn diners i accepta que els diners 
són d’ells i se’ls guanyen amb el seu treball, però repeteix que com la majoria els 
guanyen amb economia submergida, creuen que ja que no aporten res al país, parlant 
de diners, haurien de pagar la proposada taxa. 
 
El senyor Javaloyes, diu que les persones que treballen i viuen en aquest país tinguin  
o no un sou digne, és el que tenen estipulat amb els corresponents impostos i 
retencions com qualsevol persona. 
 
Entén que els diners que s’envien són remeses de líquids amb efectiu i per legislació 
es marquen uns màxims amb unes despeses pels enviaments i unes despeses fixades 
per uns impostos la qual cosa implica que indirectament ja paguen impostos. 
 
Manifesta al senyor Llort que si és coneixedor de la pràctica d’economia submergida li 
prega que ho denunciï ja que s’està infringint la llei i posa en perill la integritat de les 
persones d’aquest país. 
 
Creu que s’hauria d’anar per aquesta línia i no per via de la penalització pel fet de 
guanyar diners d’una manera il·lícita, ja que si és així, està clar que aquests 
treballadors no tenen els mateixos drets que la resta. 
 
El senyor Sebastià Llort, respon al senyor Javaloyes dient-li que si s’hagués de  
denunciar l’economia submergida que existeix actualment, tant ell com tots els 
presents a la Sala, afirma que segur són coneixedors d’algun cas. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.6 i el Ple la rebutja per 20 vots negatius (11 
GMCiU, 4GMPSC, 3GMPP, 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC) i 3 abstencions 
(3 GMERC). 
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7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre l’acc essibilitat de la passera 
de la Via de Sant Ignasi. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Des de l'obertura als vianants de la passera de la Via Sant Ignasi, el novembre del 
2010, l'accés pel carrer Sant Bartomeu és provisional, quedant pendent la seva 
complexa urbanització definitiva a l'evolució de l'actuació Escodines. 
Això fa la passera impracticable per a les persones amb mobilitat reduïda, 
especialment aquelles que es desplacen en cadira de rodes, com els residents a la 
propera Residència Assistida i el Centre de Disminuïts Físics del Bages, que es troba 
a només 250 m. 
Vist que les obres es reprendran properament,  
 

Proposem: 
 

• Prioritzar l'adequació de l'accés definitiu, facilitant l'accés als habitatges i al 
barri antic a les persones amb mobilitat reduïda” 

 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, creu que la passera de la 
Via Sant Ignasi es va fer per acostar el Centre Històric de la ciutat a altres barris de 
Manresa (Sagrada Família, Escodines, la Balconada) i a Centres Assistencials que hi 
ha en aquests barris. 
Explica que la passera va entrar en funcionament l’any 2010 per l’accés provisional del 
carrer Sant Bartomeu fins l’acabament de les obres de les Escodines, fet que ha 
provocat una utilització impracticable per a les persones que tenen una mobilitat 
reduïda. 
 
Diu que s’hauria de prioritzar si fos possible l’arranjament definitiu de l’accés a la 
passera per facilitar el pas d’aquestes persones amb mobilitat reduïda. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP , diu que fa més d’un any el 
seu grup ja va presentar una moció proposant que en el moment que s’obrís 
l’aparcament de la Via Sant Ignasi, es convertís la plaça Milcentenari en una zona 
verda de Manresa, i curiosament el regidor de via pública, senyor Vinyes, va dir que no 
es podia fer ja que les obres estarien acabades en dos mesos i ja no era possible fer 
canvis.   
 
Diu que si a l’accés de la passera de la Via Sant Ignasi no poden passar les persones 
amb cadires de rodes o cotxets és per una mala planificació de l’equip de govern 
anterior.  
Manifesta que estan d’acord amb la proposició ja que planteja el fet de prioritzar 
l'adequació de l'accés definitiu. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , es sorprèn de la proposició 
presentada pel grup d’ERC ja que explica que la passera es va inaugurar per ells 
mateixos quan estaven governant la ciutat cosa que van fer sense que estigués 
acabada. 
 
Diu que això demostra la poca seriositat del grup municipal i demana a l’equip de 
govern que solucioni el problema. 
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El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del P P, diu que votaran a favor ja 
que entenen que es prioritari facilitar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat 
reduïda sobretot per la proximitat d’un centre assistencial. 
Creu que tot això ve donat per l’ansietat de l’equip de govern anterior per inaugurar 
coses sense que estiguessin acabades.     
    
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, es posiciona 
favorablement a la Proposició d‘ERC per tal de prioritzar l’accés al barri antic a 
persones amb mobilitat reduïda.  
Diu que està d’acord que s’acabarà més tard del que estava previst però dubta que 
sigui atribuït a una mala gestió de l’equip de govern anterior.   
Explica que aquestes actuacions estaven incloses al programa FEIL amb unes 
previsions que no s’han pogut complir. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU ,  diu  que prioritzaran el que 
demana el Grup municipal d’ERC, però la prioritat és, bàsicament, poder acabar les 
obres, ja que no només és inútil la passera actualment per la gent amb mobilitat 
reduïda, sinó que són inútils les desenes de pisos que estan sense entregar, és inútil 
la urbanització que tenen empantanegada i  és inútil l’aparcament. 
 
Un cop tinguin desencallat  el finançament, en pocs mesos, començant per una banda 
o per l’altra, aquesta tema queda resolt. Fins i tot, diria que és un tema menor en 
l’execució un cop puguin reprendre les obres.  
 
L’alcalde sotmet la Proposició 7.7 i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa dels afectats per la 

contractació de participacions preferents. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“A la vista del perjudici generat a les 210.000 famílies catalanes –700.000 al conjunt de 
l’Estat- afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars, 
la insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per evitar o 
corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris 
d’entitats financeres, es fan necessàries totes les mesures de suport possibles per 
reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics. 
 
Des del 1999, s’han col·locat prop de 26.000 milions d’euros en participacions 
preferents, pràcticament totes per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels 
contractes de participacions preferents es van fer sense documentació i amb menor 
informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions 
d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, 
es van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents. 
 
Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten 
participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de 
caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una 
liquiditat difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un 
primer període i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.  
 
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a: 
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I. La seva contractació i comercialització 
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del 
producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat ni el caràcter perpetu del 
producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, 
però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa 
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al 
mercat minorista. 
 
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió 
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que 
el caràcter perpetu del producte -del qual no van ser avisats– n’impedeix la liquiditat, 
tret que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador -i pràcticament 
l’únic- és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, 
molt per sota de l’inicial. 
 
Les alternatives ofertes per les entitats financeres als afectats han estat insuficients i  
la denúncia de les associacions d’usuaris davant els organismes supervisors ha 
aconseguit que la CNMV i el Banc d’Espanya reconeguin l’abús i la incorrecció de les 
pràctiques realitzades, però no s’ha traduït  en accions correctores prou contundents, 
la qual cosa posa de manifest la indefensió i desinformació d’una bona part dels 
afectats, 
 
Per tot el que s’ha exposat més amunt, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al ple de l’ajuntament de  Manresa que prengui els següents 
 
A C O R D S  
 
Primer. Manifestar i denunciar l’abús en què han incorregut les entitats financeres en 
la comercialització d’aquests productes. 
 
Segon. Comunicar als organismes reguladors -Banc d’Espanya i Comissió Nacional 
del Mercat de Valors- la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part 
de les mateixes entitats financeres per tal de garantir una informació correcta al 
conjunt dels afectats, dels seus drets i dels seus deures. 
 
Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir 
la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a 
través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que 
hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada 
sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització. 
 
Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats 
financeres dirigides a la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les 
irregularitats comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests 
productes. 
 
Cinquè. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades 
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques esmentades més amunt, com a 
la defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.” 
 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, comenta que el tema de les 
contractacions de participacions preferents ha creat un gran escàndol i molta alarma 
social. Calculen que ha afectat a unes 210.000 famílies catalanes, 2.000 de les quals 
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podrien ser de Manresa. Pensen que s’han fet poques mesures per informar i defensar 
els afectats. ERC diu que els organismes reguladors haurien de fer més a favor dels 
afectats i per això, en l’apartat dels acords denuncien l’abús en què han incorregut les 
entitats financeres, demanen als organismes reguladors que es doni una informació 
correcta i que intervinguin per restituir els drets dels usuaris afectats, i donen suport a 
totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats financeres així com a les 
iniciatives legislatives que es puguin emprendre en Parlaments i en Plens municipals. 
Creuen que hi ha hagut mala fe i que és important donar una sortida a la gent que no 
pot disposar dels seus estalvis. Per això demanen el vot afirmatiu dels presents. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, explica que votaran a favor 
de la proposta perquè creuen que és un tema molt greu que demostra, una vegada 
més, que el sistema econòmic i financer és profundament injust. Volen deixar clar que 
el tema és especialment preocupant perquè es tracta de pràctiques amb mala fe, i que 
si haguessin estat inversors amb l’únic objectiu de multiplicar els seus diners 
mitjançant l’especulació no donarien suport a la moció, ja que aleshores no els sabria 
gens greu i l’estat no se n’hauria de fer responsable, però diu que en aquest cas es 
tracta de gent que ha estat enganyada. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , diu que votaran a favor 
perquè no creuen que es pugui votar una cosa diferent. Pensa que els bancs es 
blindaran entre ells i que diran que com que la persona ha signat no tenen res a fer. 
Opina que aquesta pràctica hauria d’estar penada perquè els bancs han actuat amb 
fredor i hipocresia, i tot i que sap que les persones van signar creu que van estar 
enganyades.  
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, manifesta que votaran a 
favor de la moció, però tot i això planteja unes reflexions entorn el cas. Comenta que la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va indicar que aquest producte no 
era tòxic però que tenia un risc massa elevat. Diu que es tractava d’entitats financeres 
de tota la vida, on s’acostumen a tenir els dipòsits a curt termini per tenir una liquiditat 
immediata i amb l’interès que determina el mercat, ja sigui d’un 3%, d’un 2,75% o un 
1,25%, i que depenent de les quantitats de diners encara pot ser major o menor, però 
que bàsicament es mou entre el 2 i el 3%. Comenta que la gent que contractava 
aquests productes anava a buscar un interès del 7%, i que fins i tot alguna entitat 
s’atrevia a anunciar el 12%. Pensa que si al mercat els interessos estaven al 2-3% i 
aquests productes oferien el 7%, en algun lloc o altre havia d’haver la trampa. En 
qualsevol cas, troba que el problema està en la manca d’informació, fins i tot de la 
pròpia persona que col·locava el producte. Independentment d’això, pensa que en 
aquesta situació no només hi ha intervingut el món financer, ja que per l’altra banda hi 
ha d’haver l’element que tingui l’interès en voler més. Amb això no està dient que els 
bancs i les caixes siguin sants però diu que van complir la legalitat, mentre que les 
persones que van caure en el parany van ser aquelles que buscaven el màxim 
rendiment per als diners que tenien. Diu que no és just però que cal emmarcar-ho en 
la realitat. 
 
Comenta que el Banc d’Espanya i la CNMV, com a solució per reintegrar les quantitats 
aportades pels clients, ha demanat que en un any totes les entitats han de treure les 
accions preferents, de manera que un 50% han de ser accions de l’entitat financera i 
l’altre 50% ha de ser líquid a 10 anys. Aquesta solució comporta el risc que les accions 
hagin pujat o hagin baixat, però és la sortida que s’ha donat. 
 
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal Socia lista, diu que les 
participacions preferents són una estafa perquè són diners difícilment recuperables. En 
un dipòsit a termini els diners són del client però en les participacions preferents són 
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de les entitats financeres. Si tothom les volgués recuperar de cop significaria la fallida 
del sistema financer degut a l’explosió de la bombolla immobiliària. Troba que està bé 
exigir comunicació als organismes reguladors, però aquesta comunicació ja està 
establerta perquè és un precepte legal. A més a més, les participacions preferents són 
un producte molt complex i es necessita tenir un nivell de coneixement determinat per 
part del contractant i parla del test del MiFID. Temes com aquest, fruit de la cobdícia i 
la pèrdua de valors, faran més difícil superar les adversitats econòmiques amb relació 
a les altres crisis que hi ha hagut en els darrers 50 anys. Diu que la crisi actual no és 
només econòmica sinó també social. A la Comissió Europea i al sistema financer els 
preocupa només la crisi econòmica, però als ciutadans el que més els interessa és la 
crisi social, la qual no està afectant de la mateixa manera a tots els col·lectius i 
persones. Per tot això votaran favorablement la proposició d’ERC. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, assenyala que és un tema 
sobre el que tothom en sap un cop s’ha vist que ha anat malament. Pensa que en el 
fons ha fallat tothom: uns perquè han creat un producte d’alt risc financer i l’han dirigit 
a un mercat que no tocava, la CNMV perquè no ha actuat de la manera que hauria 
d’haver actuat, el Banc d’Espanya perquè li han marcat un gol i l’impositor perquè s’ha 
mogut per l’interès. Diu que si al mercat s’estaven donant interessos entre l’1 i 1,50% i 
aquest producte oferia entre el 5 i el 8%, no creu que ningú doni “duros a quatre 
pessetes”, de manera que en aquest cas ha jugat l’interès d’un i l’interès de l’altre. 
També ha tingut a veure la manca de coneixement per part de qui comercialitzava el 
producte, que donava garanties quan en realitat no les tenia, i també per part de qui el 
comprava, que ho feia amb cobdícia. Assenyala que aquesta situació es produeix en el 
pitjor moment en que es podia donar i a causa de la globalització d’aquests productes 
afecta a tothom. Tot i això, no creu just que es pugui posar a tothom, d’un cantó i de 
l’altre, en la mateixa bossa perquè no és així. Si hi ha hagut errors que s’han de 
corregir no són els ajuntaments sinó el Banc d’Espanya i la CNMV qui ho ha de 
solventar, encara potser ho han fet tard i no de la millor manera, segurament en funció 
de les seves possibilitats.  
 
Explica que votaran a favor però manifestant aquestes consideracions i discrepàncies 
amb el contingut de les afirmacions, i opinen que convindria ser més suaus amb 
algunes expressions. Com que aquestes consideracions no impliquen que estiguin 
absolutament d’acord amb el fons de la moció, hi votaran afirmativament. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, s’adreça al senyor 
Javaloyes i al senyor Sala per dir-los que és cert que darrera d’aquesta situació hi ha 
cobdícia però li sembla injust culpabilitzar per igual el sistema financer i els usuaris. 
Per això, si s’han de posar al costat d’algú ho fan al costat dels més febles, els quals 
no tenen coneixements sobretot si de l’altra banda es va amb males intencions. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que des de l’any 1999 s’han 
col·locat 26.000 milions d’euros i que hi ha gent que encara no està assabentada que 
això els afecta i insisteix en què hi ha hagut engany. Diu que està documentat que hi 
ha dipòsits a termini que es van canviar a participacions preferents sense avisar. 
Comenta que el greu problema d’aquests dipòsits és la liquiditat i que el perill està en 
que hi hagi gent que vagi a buscar diners, perquè no s’acostumen a guardar a casa. 
Troba que ha canviat totalment el model de caixa catalana i obra social. Sobre aquest 
producte en concret pensa que s’ha anat a buscar rendiment als diners, i que hi ha 
hagut ocultació de la informació. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, respon al senyor Jordi 
Masdeu que no equiparen per igual els bancs i caixes amb els seus clients, però 
tampoc es pot caure en el parany de dir que uns són els bons i els altres els dolents. 
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Existeix una relació contractual, agradi o no. Aquesta situació ha estat un daltabaix per 
a moltes famílies però també diu que hi han arribat induïdes per la seva avarícia. 
Segurament hi ha moltes famílies que encara no ho saben perquè per sort no tenen 
necessitat de liquiditat. També és cert que la CNMV ha actuat i que ha dit que el 50% 
de les participacions és obligatori que s’hagin traspassat a accions de l’entitat 
financera d’aquí a un any, i que l’altre 50% a 10 anys. Troba que a això no se li pot dir 
frau. Comenta que de la gent normal, pocs saben què és el MiFID. Finalment,  diu que 
és evident que s’ha de donar suport a la gent afectada perquè puguin revertir aquest 
líquid als seus comptes amb normalitat, però insisteix en el fet que abans que es 
s’arribés a aquesta situació es van haver de donar alguns components, doncs les 
coses no es fan soles. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, matisa que no posen en el 
mateix raser totes les entitats financeres ni tots els usuaris, però pensa que la 
proposició és demagògica perquè planteja que uns són els bons i els altres els dolents. 
Troba que les coses es poden explicar d’una manera entenedora, i en aquest sentit 
pensa que en aquest Ple s’han dit moltes veritats, però el que no es pot fer és encabir-
ho tot de forma globalitzada perquè llavors s’està donant una informació falsa. 
Manifesta que el més important d’aquest cas és que ja hi ha solució.  
 
Apunta que ara s’està parlant de les participacions preferents, però que també es 
podria parlar d’altres productes financers, els quals ja es veurà com acaben. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , insisteix en què el que troba 
més greu de tot plegat és que s’hagi enganyat a la gent gran, i que si un banc els 
ofereix un interès d’un 8% no tenen la rapidesa mental dels més joves per pensar que 
alguna trampa hi deu haver.  
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició del Grup Municipal d’ERC i el Ple l’aprova per 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC en motiu de l Dia Internacional de les 

Dones (8 de març). 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Cada 8 de març, les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració 
del Dia Internacional de les Dones, i la societat està prenent diàriament una major 
consciència i sensibilitat davant la necessitat d'un nou contracte social entre dones i 
homes. Les dones han de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i 
establir des d'aquesta nova situació nous pactes per compartir amb els homes totes 
les decisions que afecten la vida col·lectiva de les persones. Cal que les dones 
aconsegueixin una ciutadania plena que els permeti participar de manera activa i 
superar els impediments que històricament s'han oposat a l'exercici dels seus drets 
socials, polítics, econòmics i culturals. 
 

Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya consagra el dret de les dones al 
“lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, a viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i tot tipus de 
discriminació, i a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en 
tots els àmbits públics i privats” . 
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L'Institut Català de les Dones ha realitzat grans esforços per avançar en els drets i la 
llibertat de les dones i, de fet, s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació de la Llei 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista; l'aprovació del Pla de Polítiques 
de Dones del Govern de la Generalitat 2008-2011; o l'aprovació del Projecte de Llei 
per una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes. 
 

Malauradament, encara ens queda camí per recórrer, atès que continuem constatant 
amb impotència que les desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una 
presència important a la nostra societat. Enguany, hem pogut veure com els casos de 
dones assassinades en mans de les seves parelles o ex-parelles ha augmentat de 
manera notable, i encara és més alarmant si tenim en compte que la violència que 
acaba en assassinat és només la punta de l’iceberg d’un fenomen molt més ampli. 
 

Amb tot, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços 
realitzats, que s'impliqui fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i 
violències i que incideixi en la consciència social per tal que ningú faci bandera del 
masclisme. 
 

Per tot el que s’ha exposat més amunt, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al ple de l’Ajuntament de Manresa que adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer . Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals per esborrar les 
desigualtats entre dones i homes, posant especial atenció en la difusió dels valors 
d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tota la ciutadania. Així doncs, 
aquest consistori es compromet a:   

• Impulsar els programes de sensibilització i formació que contribueixin a 
l’eliminació de totes les situacions que impedeixen el lliure desenvolupament de 
les dones. 

• Donar suport a les accions que visibilitzin i donin valor a les tasques 
tradicionalment 

• realitzades per dones. 
• Garantir la total i correcta aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones 

en totes les polítiques públiques. 
 

Segon . Posar en valor la bona tasca duta a terme pel SIAD Montserrat Roig i els 
diferents serveis que se’n deriven, i garantir que es continuarà treballant en aquest 
sentit. 
 

Tercer . Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
1. que garanteixi els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i 

violències contra les dones. 
2. la restauració immediata del Programa de Seguretat contra la violència 

masclista del Departament d’Interior, que emana de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i que fou 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 

3. la restauració del programa “Talla amb els mals rotllos”, adreçat al jovent 
adolescent i que fins ara havia tingut bons resultats en matèria de polítiques 
preventives contra la violència masclista. 
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4. la definitiva aprovació de la Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat 
entre dones i homes, redactada la passada legislatura des del consens amb els 
diferents partits i moviments feministes i de dones del nostre país. 

 

Quart . Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés de Diputats, a l’Institut Català de les Dones, i a les entitats de 
dones municipals i comarcals.” 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, diu que el dia 8 de març 
és una data en què les diferents instàncies públiques s’adhereixen a la commemoració 
del Dia Internacional de les Dones. 
  
Creu que és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços 
realitzats. 
Demana que es continuï treballant en tots els àmbits municipals per esborrar les 
desigualtats entre els homes i les dones. 
 
Valoren la tasca de tots aquests anys del SIAD i demanen al Govern de la Generalitat 
que garanteixi els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i violència 
contra les dones, que restauri els programes de seguretat contra la violència masclista 
i el programa adreçat als joves “Talla amb els mals rotllos”, i que aprovi definitivament 
la Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes. 
 
Volen que es transmetin aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés de Diputats, a l’Institut Català de les Dones, i a les entitats de 
dones municipals i comarcals, i per això demanen el vot favorable. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , diu que el seu grup no 
considera correcte ni les actituds masclistes ni les actituds feministes. 
Creu que la proposició que es presenta és un document purament feminista i per això 
s’abstindran en la votació. 
 
La senyora Ma. Jesús Perez, del Grup Municipal del PSC, manifesta que el Grup 
Municipal socialista s’adhereix a la commemoració del dia Internacional de les Dones i 
recolza els avanços que s’han fet en democràcia i sobretot la consagració de l’Estatut 
de Catalunya dels drets de la dona i  dels esforços de l’Institut Català de la Dona a fi i 
efecte d’eliminar tota mena de discriminació, violència i masclisme. 
Diu que l’educació a l’escola és important per treballar per la igualtat dels nois i noies.  
 
Explica que una de les màximes del partit socialista és la lluita per la igualtat de gènere 
al llarg de tota la història i creu que és molt important la reivindicació del talent de les 
dones, la capacitat de lideratge en tots els àmbits, la conciliació de la vida personal i 
laboral, la eliminació de qualsevol tipus de violència masclista, etc... 
 
Creu que és molt important i poc valorat com està afectant l’actual crisis en l’àmbit de 
les retallades sanitàries on els danys col·laterals perjudiquen greument les dones, ja 
que els malalts cada vegada més necessiten atenció al domicili per part d’un familiar o 
membre de la família degut a les altes hospitalàries, però majoritàriament són les 
dones les que tenen el paper de cuidadores, suposant que necessiten permisos a la 
feina, reduccions de jornades i en casos de malalties cròniques hauran de deixar de 
treballar.    
Creu que queda molta feina per fer i seran necessaris molts dies Internacionals de la 
Dones per continuar fent reivindicacions.    



    

Acta de la sessió plenària núm. 2 de 16 de febrer de 2012 77 

 
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU,  primerament demana al 
Grup d’ERC que a l’apartat segon de la Proposició es pugui fer una esmena In voce, ja 
que es parla en passat, i argumenta que on diu: Posar en valor la bona tasca duta a 
terme pel SIAD, hauria de dir: Posar en valor la bona tasca que porta a terme el SIAD. 
Diu que és important el concepte de la tasca es porta a terme actualment i és portarà a 
terme. 
 
Recordar que el dia 8 de Març és el Dia Internacional de la Dona és una realitat com 
també és una realitat el recordar el dia 25 de novembre que és el dia contra la 
violència de gènere, però li sorprèn que es demanin coses que ja s’estan fent. 
 
Explica que ja s’està treballant per fer actes perquè aquest dia totes les dones de 
Manresa i de la Comarca participin, es sentin representades i reconegudes amb 
diferents actes, donant molt valor aquest any a les dones del món i no només a les 
dones de casa nostra. 
Creu que des del govern ja s’està treballant, impulsant i valorant programes de 
sensibilització. És donen suport a accions que visualitzin bàsicament les tasques de 
les dones, inclús diu, que estan donant una visió més amplia a la tasca que fa el SIAD, 
en el sentit de la dona, la família, la noia, l’adolescent i ampliar-lo a la ciutadania. 
 
Creu que s’ha d’estar en contra de qualsevol tipus de violència i valoren com des de la 
Generalitat s’ha endegat un nou Pla d’atenció a les víctimes de violència masclista i 
domèstica, presentat a l’octubre del 2011, sent un Programa que supera el Pla anterior 
tant en temes de competències com d’eines i instruments. 
Diu que el Programa adreçat als joves “Talla amb els mals rotllos” actualment està 
aturat perquè s’està avaluant. 
Referent a la Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes, diu 
que no s’ha aprovat ja que els partits no s’han posat d’acord. 
 
Reconeix que no poden votar en contra d’una proposició que fa referència a un tema 
tan sensible com és el dia de la dona treballadora, però no poden votar afirmativament 
ja que el que s’està treballant actualment està molt per sobre del que s’està demanant. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, matisa el temps verbal de 
la Proposició referent a l’esmena In voce, que s’hauria d’haver posat en present i no en 
passat. 
Demanen un compromís perquè la tasca es continuï fent, que sigui prioritària, que no 
es centri únicament en l’apartat assistencial i què no es deixi la tasca de prevenció i de 
pedagogia.    
  
L’alcalde sotmet a votació la proposició del Grup Municipal d’ERC, juntament amb 
l’esmena in voce del Grup Municipal de CiU a la proposició 7.9, en el sentit que on diu: 
Posar en valor la bona tasca duta a terme pel SIAD Montserrat Roig, ha de dir: Posar 
en valor la bona tasca que porta a terme  el SIAD Montserrat Roig, i el Ple l’aprova per 
12 vots afirmatius ( 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP) i 13 abstencions (11 
GMCiU, 2 PxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
7.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC per impuls ar el pagament de l’IRPF i 

l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Aquest punt s’ha tractat amb anterioritat, juntament amb la proposició 7.4, després del 
debat i les votacions dels punts 7.1, 7.2 i 7.3 de l’ordre del dia. 
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7.11 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la  política de participació 

ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“En els darrers anys, l’Ajuntament de Manresa ha dut a terme polítiques actives pel 
foment i la implantació d’un sistema de participació ciutadana, que respongui a les 
expectatives i drets dels ciutadans per participar de forma activa en els afers públics i 
per anar apropant la informació i la presa de decisions a la ciutadania. 
 
Aquest model, consensuat i amb participació de tots els grups polítics municipals, ha 
tingut conseqüències pràctiques en la vida manresana durant els mandats anteriors, 
com l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2003-2007 i 2007-2011; el  PIRNA, el Pla 
Estratègic de Manresa, el Projecte Educatiu de Ciutat, el Pla de Salut Municipal i la 
constitució i funcionament dels Consells de Districte i Consell de Ciutat, entre d’altres 
experiències i processos concrets. 
 
Atès que considerem fonamental que l’Ajuntament continuï la política d’ impuls i 
foment  de les politiques de participació ciutadana, que s’ha revelat com una eina útil 
de consens en els projectes de ciutat i també com una eina de rendició de comptes del 
govern a la ciutadania. 
 
Atès que aquesta necessitat és una expressió de l’exercici d’un dret i de les 
expectatives i reivindicacions d’amplis sectors socials, culturals i veïnals de la nostra 
ciutat, a banda de que és absolutament necessari que la ciutadania s’impliqui en 
l’elaboració de les polítiques municipals. 
 
Atès que és fonamental que el Govern Municipal com a responsable de l’Administració 
Local, defineixi com vol i pensa dur a terme aquesta participació de la ciutadania, 
definint un model on quedin explicitats la planificació, els mecanismes, ritmes i 
seqüències d’aquest sistema participatiu. 
 
Atès que des de la constitució de la nova Corporació ja han passat gairebé 8 mesos i 
fins ara no es coneix el posicionament del Govern Municipal en relació al model de 
participació ciutadana que vol executar. 
 
 
El Grup Municipal Socialista proposa l’adopció del següent acord : 
 
1.- El Govern Municipal presentarà per la seva aprovació al Ple de l’Ajuntament de 
Manresa, en el termini de 3 mesos, un document on s’expliciti el model de participació 
ciutadana fins el 2015. Document que ha de servir per tal que grups de l’oposició i 
ciutadania coneguem les línies d’actuació política en aquesta matèria.” 
 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialist a, diu que l’objectiu de la moció 
és que el govern expliqui per escrit les línies d’actuació respecte les polítiques de 
participació ciutadana que duran a terme en el seu mandat. Plantegen pels motius 
següents: En primer lloc, perquè desconeixen en què consisteixen i pensen que és 
obligació de l’oposició demanar quins són els objectius i el tempo que se seguirà en 
aquestes polítiques. En segon lloc, perquè no han vist el pla d’actuació del govern per 
aquests 4 anys, encara que potser el tinguin fet. Amb això no és que els estiguin 
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demanant que el facin, doncs reconeix que això és decisió del propi govern. El que el 
PSC vol manifestar és que la participació ciutadana va més enllà de l’àmbit d’una sola 
regidoria, i que és la manera com el govern es vol comunicar amb la ciutadania i els 
permeti participar en la presa de decisions, en definitiva, buscar la governança. 
 
Un tercer motiu consisteix en que en l’anterior mandat CiU va ser especialment crítica 
amb les polítiques de participació, i fins i tot pensa que l’anterior president de CiU era 
força bel·ligerant en aquest tema. Els acusava que feien teatre i que la participació era 
falsa. Fins i tot havien demanat més dotació pressupostària per als Consells de 
districte, quan era una cosa que es feia de nou i els semblava que era un gran avenç. 
Diu que ara ells l’han reduït, tot i que entenen el context econòmic i que per això no ho 
han criticat. 
 
Han vist que estan activant els Consells de participació establerts i per això formulen la 
pregunta de com veuen la participació i en quines línies la plantegen. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, reconeix que han estat molt 
crítics amb el model de participació ciutadana de l’anterior equip de govern i per això 
no comparteixen els atesos de la moció. Entenen que òrgans com els Consells de 
districte o el Consell de Ciutat són excessivament dirigistes i estan més pensats 
perquè l’equip de govern s’expliqui i els ciutadans aplaudeixin o hi diguin la seva, més 
que no pas per discutir a fons el model de ciutat en diferents àmbits. A més, a 
l’incorporar la partida pressupostària, cosa que en principi pot semblar una bona idea, 
al final el que ha acabat passant és que aquests Consells s’han acabat convertint en 
espais, no per debatre què es fa a la ciutat sinó què es fa amb els 25.000 € de 
pressupost. Tot i que creuen que el model de participació ciutadana heretat de 
l’anterior equip de govern no és el més òptim, entenen que la participació ciutadana és 
un element fonamental de la gestió d’un ajuntament i que el govern ha de tenir un 
model, el qual no el coneixen perquè no se’ls ha explicat. Afegeix que la participació 
ciutadana no és només un mecanisme sinó que també és una actitud, i que l’actitud 
que s’ha tingut fins ara no els ha acabat de convèncer. Posa com a exemple l’actitud 
que ha tingut l’equip de govern amb els grups de l’oposició, doncs pensen que la 
participació ciutadana comença en fer partícips als grups de l’oposició en les decisions 
importants que es prenen. Esmenta el cas que l’oposició s’hagi hagut d’assabentar 
pels mitjans de comunicació de la compra d’un determinat edifici o que hi ha una 
ordenança de civisme que està a punt per ser debatuda un cop ja ha estat redactada, i 
la qual es debatrà abans amb uns determinats veïns que no pas amb els grups 
municipals. Pensen que a l’actual equip de govern els costa consensuar i fer participar 
els grups municipals en les decisions i que això és una mancança. Es remet al titular 
del diari Avui que diu el següent: “Manresa consensua l’ordenança de civisme”, segons 
el qual es dóna per fet que el procés ja està executat. Diu que potser és un problema 
del diari Avui però que potser és un problema de la comunicació de l’equip de govern 
amb la premsa, la qual cosa delataria una determinada actitud. 
 
Com que no els convenç la pràctica de la participació d’aquest govern i tampoc saben 
quin és el model, comparteixen la proposta de grup socialista perquè l’expliquin, i diu 
que votaran favorablement la moció encara que no comparteixen els atesos i trobin 
que la formulació sigui una mica enrevessada. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , considera que aquesta 
proposició està fora de lloc perquè el PSC està demanat una cosa que ja s’està 
realitzant. Diu que hi haurà molt temps per veure com evoluciona la política de 
participació i demana al govern que sigui més fructífera que la de l’anterior govern 
tripartit. 
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El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del P P, diu que la participació 
ciutadana dels últims 4 anys va deixar molt que desitjar i que va brillar per la seva 
absència. Això no vol dir que l’equip de govern hagi de plasmar davant de l’oposició i 
els ciutadans què pensen fer per dur a terme el seu procés de participació ciutadana. 
Amb independència que el reglament de Participació ciutadana ja s’estigui complint, 
caldria que es desenvolupés i que clarifiqués què pensa fer l’equip de govern. Per 
aquest aspecte, el grup del PP donarà el vot favorable a la moció que presenta el 
PSC, encara que no comparteixen els antecedents perquè consideren que és generar 
ressò en quelcom que tampoc ha resultat tan efectiu com es planteja. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, assenyala que encara que ho 
sembli no és fàcil parlar de participació però que en tot cas és necessari. Creu que es 
pot discutir sobre els models de participació i el que per alguns pot semblar un bon 
model, per altres serà millorable i per altres serà dolent, però en tot cas hauria d’haver-
hi un model. 
 
En aquest sentit, ERC donarà suport a la moció que presenta el PSC perquè demana 
al govern que expliqui quin és el model de participació. Els sembla que ja ha passat 
temps suficient com perquè tinguin definit un model. Una de les condicions bàsiques 
perquè els espais de participació funcionin és que funcionin amb una certa periodicitat, 
sinó acaba passant que només es reuneixen 3 o 4 cops i en realitat esdevenen espais 
de traspàs d’informació més que d’autèntic debat. 
 
No es tracta de veure qui ho ha fet millor perquè les coses sempre es poden millorar. 
Creu que en legislatura passada es va fer un pas endavant encetant la vinculació 
directa d’una partida pressupostària. Apunta que la participació ciutadana i la 
coresponsabilitat és un tema bastant nou que ha aparegut a demanda de la mateixa 
societat que veu que la democràcia consisteix massa sovint en demanar el vot cada 4 
anys per després oblidar-se de la gent fins a les properes eleccions, moltes vegades 
fent el contrari del què s’ha proposat en els campanyes electorals. Diu que, en general, 
a tots els grups els queda molt per millorar però que especialment en els últims mesos 
s’ha fet palesa la falta de representativitat del model actual per una part de la 
ciutadania. 
 
Apunta que és important reconèixer que tots s’han equivocat però també que s’han fet 
esforços per avançar en un model més coresponsable amb el ciutadà. Per això diu que 
la millora l’han de fer entre tots i que s’han d’engegar processos innovadors, i com que 
la participació ciutadana és força recent segurament s’aplicaran models que no seran 
els més encertats i que s’hauran de millorar. De la mateixa manera que en les 
proposicions anteriors sobre mobilitat es manifestava que calia una planificació i un 
ordre, també troben que ha de passar el mateix amb el tema de la participació. El seu 
grup vol que la participació tingui en compte la planificació d’un seguit d’espais, des 
dels Consells municipals fins els territorials així com altres òrgans, i per tant troben 
positiu conèixer la posada en comú per part de l’equip de govern. Per tots aquest 
arguments donaran el vot favorable a la moció. 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU,  vol deixar clar que s’estan fent 
les coses ben fetes i que s’està complint el reglament. Informa que s’ha iniciat un 
procés per renovar la reglamentació. Manifesta que són un govern pròxim als 
ciutadans i que parlen de tot amb tothom, i que el que és més important és que ho fan 
de forma habitual. Troba que qui proposa la moció els està demanant una cosa que 
ells mateixos no van fer quan estaven al govern, ja que no van aprovar cap Pla 
Director de participació ni van presentar cap document com aquest que estan 
demanant. Assenyala que són un govern responsable i que fan participació amb 
contingut, transparència, diàleg, proximitat i, sobretot, realista i coherent amb el 
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reglament. No els val tenir una reglamentació magnífica però que a l’hora de la veritat 
l’anterior govern no complia. Posa com a exemple que el reglament de participació 
estipula que els consells sectorials han de fer 3 reunions anuals, i en canvi el número 
de vegades que es van reunir durant el 2010 varen ser les següents: 
 
Fòrum de Comerç: 0 vegades 
Consell sectorial de Cultura: 1 vegada 
Comissió Mixta de Medi Ambient: 0 vegades 
Consell sectorial de Salut: 0 vegades 
Consell sectorial d’Urbanisme: 1 vegada 
Consell sectorial de Drogodependències: 0 vegades 
Consell sectorial de Joves: 0 vegades 
Fòrum de Turisme: 0 vegades 
 
Diu que si s’agafa l’any 2009 es trobarien unes xifres molt similars. 
 
Assenyala que el reglament preveu que s’han de renovar els membres de tots els 
Consells de participació durant el primer trimestre a l’any següent de les eleccions 
municipals i això és el que han fet. S’ha constituït la Permanent del Consell de Ciutat, 
s’ha creat una Comissió Econòmica Assessora, s’han renovat els membres dels 
Consells sectorials i s’ha fet la convocatòria per a tots els Consells de districte (Llevant 
serà el 27 de febrer, Centre el 6 de març, Nord el 12 de març i Ponent el 19 de març). 
A més a més, a dia d’avui hi ha dos processos participatius oberts: el Pla Local de 
Joventut i l’Ordenança de Civisme, i en breu s’obrirà també un procés participatiu per 
al Pla de Civisme donat que s’està treballant de forma paral·lela amb l’ordenança. 
Afegeix que es faran les consultes populars que es requereixin. També diu que la 
Regidoria de barris, amb el senyor Calmet al capdavant, està especialment en 
contacte i de forma permanent amb els ciutadans. Troba que es tenen unes xarxes 
socials magnífiques que permeten escoltar i contestar a tots els ciutadans. 
 
Per tot això creuen que no té massa sentit això que se’ls demana, però que si 
necessiten tenir un document el faran. 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialist a, considera que no han entès 
el que estan demanant i que intentarà aclarir-ho. Amb tot agraeix que vulguin fer el 
document. 
 
En primer lloc apunta que ningú els ha dit que no estiguin fent res de participació, el 
que els han dit és que es desconeix el model, els objectius, el calendari i l’estratègia. 
Troba bé que vulguin revisar la reglamentació i explica que quan estava al govern es 
va crear una comissió per revisar el reglament. Si volen iniciar aquest procés els 
demana que ho facin amb una comissió en la que tots els regidors hi puguin formar 
part, com una mostra més de la participació. Comenta que és cert que l’anterior govern 
no va aprovar un Pla Director, però això no vol dir que no tinguessin una línia i una 
estratègia. Explica que es va rebre una subvenció per fer el Pla Director però que no 
es va sotmetre a la votació del Ple. Assenyala que hi havia un PAM que marcava les 
línies i la planificació estratègica per a 4 anys, el qual es va sotmetre a participació 
ciutadana.  
 
Considera que no és participació el fet que aquest govern dialogui amb tothom, que el 
regidor de Barris faci molta feina i que tots els regidors tinguin contacte amb els 
ciutadans. Diu que això és una tasca pròpia dels regidors, doncs no poden quedar-se 
tancats al despatx, però que en cap cas és participació. Per això els estan demanant 
què entén aquest govern per participació. 
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Sobre la referència a que l’anterior govern no complia el reglament, la senyora Sònia 
Díaz diu que aquest només marca quins òrgans de participació formal té l’Ajuntament i 
els constitueix. A partir d’aquí, el que desenvolupa tota la política de participació no és 
el reglament sinó el que marca el propi govern.  
 
Reconeix que alguns Consells sectorials -els citats per la regidora- no es reunien, però 
diu que curiosament no ha citat els que sí funcionaven com el de la Dona, Cultura, 
Ensenyament, Esports... Tampoc ha citat cap dels Plans que es feien perquè els 
processos de participació també existien en aquest tema, amb més o menys encert. 
No serà ella qui digui que la política de participació del govern anterior era brillant 
perquè admet que hi ha coses que no es van fer bé, però en tot cas tenien un model. 
 
Insisteix en el fet que no han criticat que no estiguin fent res sinó que demanen per la 
direcció, la intencionalitat i el calendari. 
 
Finalment, espera que els processos de participació que a hores d’ara estan oberts 
siguin realment espais de participació, perquè sinó es contradirien amb el que abans 
criticaven. 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU,  diu que sí que han entès el que 
els demanaven i que ho han centrat en participació perquè la pregunta final parla 
sobre participació. Així i tot, troba que tot el que es diu en els atesos confon el què és 
un model de ciutat amb el què és un model de participació. Abans els han detallat el 
que han fet fins ara en participació, i diu que sempre s’han basat amb el reglament 
existent, el qual han complert. Assenyala que el reglament sí que marca terminis i que 
s’estan complint, cosa que el govern anterior no va fer. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició Grup Municipal del PSC i el Ple l’aprova per 12 
vots afirmatius (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP), 11 abstencions (11 
GMCiU) i 2 vots negatius (2 GMPxC) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
7.12 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre el  fraccionament de la taxa 

per a la intervenció administrativa en l’autoritzac ió, exercici i 
funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“L’activitat municipal, tècnica, jurídica i administrativa, referent a l’avaluació ambiental, 
urbanística i sectorial de les activitats del municipi de Manresa, sigui quin sigui el règim 
d’intervenció administrativa al que estiguin sotmeses, amb inclusió de la primera 
instal·lació, controls i revisions posteriors, els canvis de titularitat, la primera inspecció 
obligatòria, les modificacions i la resta d’actuacions que procedeixin d’acord amb la 
tipologia de l’activitat es regula a l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa 
per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats 
de qualsevol naturalesa. 
 
Segons l‘article 7 de l’esmentada ordenança la “taxa s'exigirà en règim 
d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la presentació de la 
sol·licitud del servei que acrediti la taxa, o de la presentació de la comunicació prèvia i 
no es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament 
previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament 
del seu pagament. Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici 
l'expedient de devolució dels imports indegudament satisfets”. 
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Malgrat aquest propi article reconegui la possibilitat de “concessió d’ajornament o 
fraccionament del seu pagament”, a la pràctica no es concedeix. 
 
Donada la situació de crisi actual són cada cop menys les persones i/o empreses que 
opten per iniciar una activitat no només a la nostra ciutat sinó arreu de Catalunya i 
pensem que donades aquestes circumstàncies actuals hem de facilitar, en la mesura 
que sigui possible, el poder iniciar una activitat a la nostra ciutat i pensem que una 
manera de contribuir-hi seria la modificació del sistema actual d’autoliquidació de la 
taxa per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament 
d’activitats del nostre municipi.  
 
Amb els antecedents exposats, acordem: 
 

1) Que es tingui a bé fer efectiu la part de l’article 7 de l’ordenança fiscal número 
1, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l’autorització, 
exercici i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa, el qual reconeix la 
possibilitat de “concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament”, 
incorporant a l’autoliquidació de la taxa, en la modalitat que correspongui, la 
possibilitat de fraccionament de l’import de la mateixa, a fi i efecte d’alleugerir la 
càrrega econòmica associada a l’inici de les activitats a la nostra ciutat.” 

 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, explica que la proposició 
vol posar de manifest davant el Ple la necessitat que es porti a terme el fraccionament 
efectiu de les taxes municipals tal i com recull l’article 7 de l’Ordenança fiscal que parla 
de la  concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament, quan els hi consta 
que realment el fraccionament no es porta a terme. 
 
Entenen que anys anteriors això no s’havia portat davant del Ple per manca de 
sol·licituds o per manca de trasllat de les sol·licituds als tècnics corresponents o als 
regidors, però donada la situació actual de crisi creuen que cada cop són més les 
activitats que reclamen el fraccionament. 
 
La senyora Guerrero diu que a la majoria de comunicacions o sol·licituds 
d’autoritzacions administratives per desenvolupar una activitat a Manresa se’ls hi 
genera l’autoliquidació en el moment de la sol·licitud i/o comunicació i la majoria es 
paguen molt abans de la consecució de l’autorització administrativa per poder 
desenvolupar l’activitat. Creuen que els qui no puguin fer front a l’autoliquidació 
haurien de poder tenir l’opció de fer el fraccionament.    
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, manifesta que al text de la 
taxa a l’article setè i a l’apartat segon diu que “no es resoldrà les sol·licituds de 
llicències sense que consti a l’expedient el pagament previ de la taxa acreditada o si 
és el cas la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament”. 
 
Explica que aquest apartat segon de l’article fa anys que forma part del cos de 
l’Ordenança i diu que el grau d’aplicació és a instància de part i si el contribuent ho 
demana se li posen els requeriments pertinents i no hi hauria d’haver cap impediment 
per fer efectiu l’ajornament o fraccionament. 
 
Referent al text de la Proposició vol aclarir que s’han equivocat a la part de “Amb els 
antecedents exposats, acordem: Que es tingui a bé fer efectiu la part de l’article 7 de 
l’ordenança fiscal número 1..”, el rectifica dient que és l’ordenança número 11, aclarint 
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que el que s’acorda és el que diu el paràgraf i en tot cas s’ha de fer l’esmena, ja que 
l’acord no quedaria correcte. 
 
També suggereix que a l’encapçalament del mateix paràgraf on diu “Que es tingui a bé 
fer efectiu la part....”creu que si ho diu l’articulat és que ja es efectiu i proposa una 
modificació:“Que es vetlli per tal de fer efectiu..” i així les persones que informen o 
realitzen els procediments podran atendre a la gent que sol·liciti el fraccionament o 
ajornament de la forma que requereix el compliment de l’ordenança. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del grup Municipal del PS C, diu que estan d’acord amb 
el punt que diu:“Que es vetlli per tal de fer efectiu..”  
Explica que quan es varen plantejar fer la Proposició es perquè s’havien trobat que 
realment no era efectiu, ja que qui sol·licitava el fraccionament no se li concedia. 
 
Demana si es podria afegir a la mateixa Proposició una esmena per poder posar una 
fórmula que permeti que les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o que 
comuniquin l’inici d’un activitat en el moment que és generi l’autoliquidació ja pugui ser 
fraccionada.  
 
Diu que el fet que l’autoliquidació es generés abans era per evitar que les persones 
una vegada obtenien la llicència es poguessin trobar que no es liquidava la part 
econòmica de l’autoliquidació. 
 
Acaba dient que així quedaria condicionada l’obtenció del document de la llicència 
efectiva a l’autoliquidació de la totalitat, però que es permetés iniciar el fraccionament.    
 
El president  diu que és important saber que les autoliquidacions seran aplicades a 
partir del 2013 i dóna la paraula al senyor Sala. 
      
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, creu que el paràgraf el 
deixaria de la següent manera “ Que es vetlli per tal de....” i pel que fa al plantejament 
de la senyora Guerrero, d’afegir una modificació que implica entrar en el cos jurídic de 
l’ordenança, creu que es un tema que s’ha d’estudiar amb la voluntat de trobar una 
fórmula però no amb la proposada ja que es deixaria molt taxat quina és la solució i 
quan es parla de fraccionament o ajornament és molt més obert que el que es 
proposa. 
 
Demana també introduir un segon apartat a la proposició: L’equip de govern buscarà 
una alternativa per facilitar l’efectivitat del compliment de l’ajornament i del 
fraccionament. 
   
L’alcalde  sotmet a votació la proposició 7.12 del GMPSC amb la incorporació de les 
esmenes in voce del GMCIU, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC), i, per tant, es 
declara acordat: 
 
“L’activitat municipal, tècnica, jurídica i administrativa, referent a l’avaluació ambiental, 
urbanística i sectorial de les activitats del municipi de Manresa, sigui quin sigui el règim 
d’intervenció administrativa al que estiguin sotmeses, amb inclusió de la primera 
instal·lació, controls i revisions posteriors, els canvis de titularitat, la primera inspecció 
obligatòria, les modificacions i la resta d’actuacions que procedeixin d’acord amb la 
tipologia de l’activitat es regula a l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa 
per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats 
de qualsevol naturalesa. 
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Segons l‘article 7 de l’esmentada ordenança la “taxa s'exigirà en règim 
d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la presentació de la 
sol·licitud del servei que acrediti la taxa, o de la presentació de la comunicació prèvia i 
no es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament 
previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament 
del seu pagament. Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici 
l'expedient de devolució dels imports indegudament satisfets”. 
 
Malgrat aquest propi article reconegui la possibilitat de “concessió d’ajornament o 
fraccionament del seu pagament”, a la pràctica no es concedeix. 
 
Donada la situació de crisi actual són cada cop menys les persones i/o empreses que 
opten per iniciar una activitat no només a la nostra ciutat sinó arreu de Catalunya i 
pensem que donades aquestes circumstàncies actuals hem de facilitar, en la mesura 
que sigui possible, el poder iniciar una activitat a la nostra ciutat i pensem que una 
manera de contribuir-hi seria la modificació del sistema actual d’autoliquidació de la 
taxa per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament 
d’activitats del nostre municipi.  
 
Amb els antecedents exposats, acordem: 
 

1. Que es vetlli per tal de fer efectiu la part de l’article 7 de l’ordenança fiscal 
número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en 
l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa, la 
qual reconeix la possibilitat de “concessió d’ajornament o fraccionament del 
seu pagament”, incorporant a l’autoliquidació de la taxa, en la modalitat que 
correspongui, la possibilitat de fraccionament de l’import de la mateixa, a fi i 
efecte d’alleugerir la càrrega econòmica associada a l’inici de les activitats a 
la nostra ciutat.” 

 
2. L’equip de govern buscarà una alternativa per facilitar l’efectivitat del 

compliment de l’ajornament i del fraccionament. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents 
 
8.1  Aprovació del Manual d’Actuació Específic pel “Carnestoltes Infantil” 
 
El secretari presenta el dictamen sobre l’aprovació, si s’escau, del dictamen relatiu al 
Manual d’Actuació Específic pel “Carnestoltes Infantil, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que tradicionalment es celebra a la nostra ciutat el Carnestoltes Infantil, el qual 
es desenvolupa per diferents carrers i places de la ciutat. 
 
Vist que la unitat de Protecció Civil del servei de Seguretat Ciutadana, ha redactat en 
relació a la celebració del Carnestoltes Infantil, un Manual d’actuació, el qual respecta 
el contingut mínim per aquests elements de planificació, conforme preveu l’article 1 del 
Decret 210/1999, de 27 de juliol. 
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Considerant que el Pla Bàsic d’Emergència Municipal aprovat pel Ple de la Corporació 
en data 17 de setembre de 1991, preveu la redacció i aprovació de Plans Especials 
quan es prevegin grans concentracions, com ara la celebració del Carnestoltes Infantil.  
 
Vist l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipal, on 
es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents plans d’actuació 
municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin afectat per riscs, objecte de 
plans específics. 
 
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. 
 
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat 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 Manual d’Actuació Específic pel Carnestoltes Infantil, el qual s’adjunta 
com annex al present dictamen. 
 
2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Manual esmentat, a 
l’efecte de la seva homologació.” 

La senyora Olga Sanchez, del Grup Municipal de CiU , explica que el dictamen es 
presenta per donar compliment a la normativa actual en matèria de protecció civil.  
Diu  que tenint en compte que el Carnestoltes infantil de Manresa és una activitat 
periòdica que es repeteix al llarg dels anys amb una important assistència de públic i 
participants que organitza l’Ajuntament de  Manresa, és procedent disposar d’aquest 
Manual. 
 
El dictamen vol aprovar el Manual d’actuació específic, sent un instrument que recull 
mesures de prevenció i actuacions davant possibles emergències.     
 
L’alcalde sotmet el dictamen sobrevingut a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm. 2, 3, 4 i 5, 

que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 3 0 de gener i 6 de febrer 
de 2012, respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 2, 3, 4 i 5, corresponents als 
dies 16, 23 i 30 de gener i 6 de febrer de 2012, 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 7/1985, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 
28 de novembre. 
 
11. Donar compte de l’escrit tramès pel Departament  de Territori i 

Sostenibilitat, en el qual justifica recepció de l’ acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de Manresa en relació a l’activitat ex tractiva d’argila 
mitjançant el rebliment amb bales de materials adeq uats, en el terme 
municipal de Sant Mateu de Bages. 

 
Els assistents queden assabentats del contingut d’aquest escrit, una còpia del qual 
s’ha lliurat a cada Grup Municipal. 
 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
12.1. Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre una  despesa de lloguer de 

servei d’autocar de Manresa a Santpedor per al 27 d e gener de 2012. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“1) En el llibre de resolucions de l’Alcaldia del 2012 al nº 737 hi ha una despesa de 

lloguer de servei d’autocar de Manresa a Santpedor pel 27 de gener de 2012. 
Ens podrien explicar el concepte?” 

 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, explica que la despesa 
correspon al lloguer d’un autocar per realitzar una sortida els alumnes participants als 
cursos que s’estan realitzant actualment al CIO. 
Un curs és d’Atenció especialitzada de malalts d’Alzheimer i l’altre d’Atenció 
sociosanitària, sent l’objectiu anar a visitar un equipament que hi ha a Santpedor i en 
el qual hi van assistir 30 alumnes. 
 
 
12.2. Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre la concessió de la piscina 

municipal. 
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El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“2) Als darrers dies hem vist a la premsa diferents notícies referents a la situació 

de la piscina municipal. Sembla que l’Ajuntament de Manresa i el Club Natació 
heu començat a negociar l’extinció de la concessió. Podríeu explicar en quin 
punt es troben aquestes negociacions? Quins són els plantejaments del Club? I 
els de l’Ajuntament?” 

 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que s’han fet dues 
reunions amb tècnics de l’Ajuntament per saber com està la situació econòmica i els 
continguts dels costos pel que fa a la concessió. 
 
Diu que s’ha demanat el tancament corresponent a l’any 2011 i els TC1 i TC2 per 
comprovar les persones que presten el servei a la concessionària i les certificacions 
que recullin l’estat de la situació hipotecària amb Catalunya Caixa per conèixer l’import 
exacte del deute, els venciments i la durada de les hipoteques. 
 
Explica que la setmana vinent hi ha una reunió de treball per decidir i acotar conceptes 
econòmics per poder analitzar la situació del Club Natació Manresa.  
 
Referent a la pregunta dels plantejaments del Club, diu que els han de fer des del 
propi Club.   
 
12.3. Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre la botiga Xina&Center del 

Polígon dels Dolors. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“3) Al polígon dels Dolors va tornar a obrir la botiga Xina&Center un cop 

l’Ajuntament li va donar permís per seguir amb la seva activitat comercial amb 
el condicionant de no poder vendre al detall. Sap l’Ajuntament si aquesta 
situació no s’ha tornat a repetir?  Com ho fa per controlar que no es ven al 
detall?” 

 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, explica que des de la 
notificació als interessats sobre la llicència de venda al major que podien tornar a 
realitzar la seva activitat sempre que es garantís que no es podia vendre al detall, la 
Policia local ha fet vuit comprovacions amb agents vestits de paisà i en cap de les vuit 
comprovacions s’ha pogut realitzar una compra sinó complies els requisits. 
 
Finalitzades les preguntes, 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 
 
 
 


