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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 15/2011 
Dia: 15 de desembre de 2011 
Horari: de 19:05 a 23:12  
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 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 14, que correspon a la sessió del 
Ple de la Corporació del dia 17 de novembre de 2011. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9819, de data 9 de novembre 

de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
22/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9992, de data 7 de novembre 

de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
24/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10307, de data 25 de 

novembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 25/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10084, de 24 de novembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de reparació 
de part de la coberta del Casal de les Escodines de Manresa. 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Aprovació inicial, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Manresa i l’Ajuntament de Calders pel qual es determina la societat municipal 
Aigües de Manresa, S.A. mitjà propi i servei tècnic del municipi de Calders. 

 
3.2 Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del Registre 

d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Manresa. 
 
3.3 Designació de representant de l’Ajuntament de Manresa a l’Assemblea General 

de la Xarxa Local de Consum. 
 
3.4 Prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidora d’aquest 

Ajuntament presentada per la senyora Júlia Valero Colasa. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
 
4.1.1 Dictamen sobre, informar, si escau, la sol·licitud de revisió de tarifes del servei 

públic de subministrament d’aigua potable a Manresa exercici 2012. 
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4.1.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de determinats articles 
de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs municipals. 

 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les baixes de drets reconeguts per 

import de 85.908,61 €. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal 

d’habitants de Manresa, amb referència a 1 de gener de 2011. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
4.3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la baixa de l’Ajuntament de Manresa 

com a soci de l’entitat Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA  DE CULTURA 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi 

de Dibuix i gravat Joan Vilanova. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que se suprimeixi la paga extra 

de Nadal dels sous dels càrrecs electes i dels càrrecs de confiança. 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear un Reglament que 

determini la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent per tal 
d’introduir un nou recàrrec en les ordenances de l’any 2013. 

 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’instar als bancs i caixes 

d’estalvi a posar a la disposició de la Borsa de lloguer de l’Oficina Local 
d’Habitatge, els habitatges desocupats de la seva propietat. 

 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de proposar al Col·legi 

d’Advocats de Manresa que col·labori amb l’Oficina Local d’Habitatge oferint 
assessorament a les persones i famílies que es vegin afectades per una 
possible execució hipotecària. 

 
6.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’organitzar una matinal de 

debat sobre la Festa Major de Manresa. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’adhesió al Fòrum Estratègia 

Catalana Residu Zero. 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’elaboració i aprovació d’un nou Pla 

de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) per al decenni 2011-2020, dins de 
l’any 2012. 
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6.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’adopció de mesures de suport al 
dret a l’habitatge i de seguiment i assessorament dels processos de 
desnonament 

 
6.9 Proposició del Grup Municipal de CiU per a la continuïtat dels Estudis de Mines 

de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
8. 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. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 41 i 42, que 

corresponen als dies 14 i 21 de novembre de 2011, respectivament. 
 
 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
L’alcalde fa constar l’absència de la regidora del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, Mireia Estefanell, per la mort dels seu pare i l’absència de la regidora del 
Grup Municipal del Partit Popular, la senyora Júlia Valero, la qual ha presentat la 
renúncia al seu càrrec. 
  
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. 14, que correspon a la sessió del 
Ple de la Corporació del dia 17 de novembre de 2011. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 14 de 17 de novembre de 2011, que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
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2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9819, de data 9 de 

novembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 22/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que 
disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9992, de data 7 de 

novembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 24/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10307, de data 25 de 

novembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 25/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
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“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10084, de 24 de 

novembre de 2011, per la qual es declara emergent la contractació dels 
treballs de reparació de part de la coberta del Casal de les Escodines de 
Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs de reparació de part de la 
coberta del Casal de les Escodines de Manresa. 
  
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra de reparació de part de la coberta 
del Casal de les Escodines, i adjudicar-la a l’entitat mercantil REFORMES CADÍ SL (CIF 
B-63.439.384) amb domicili a l’avinguda Bases de Manresa núm. 127 - 08243 Manresa, 
d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 
Objecte: L’objecte del contracte consisteix en el desmuntatge d’una part de la coberta 
de l’edifici B del Casal de les Escodines, malmesa arrel dels últims aiguats, i la 
reparació de les filtracions.  
  
Termini previst d’execució de l’obra: 2 dies. 
 
Pressupost estimat: 1.460 € IVA no inclòs. 
 
Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 
l’Enginyer Tècnic, Jordi Molins Marsal, Cap de la Secció d’Equipaments Municipals. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
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3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Aprovació inicial, si escau, del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders pel qual es determina 
la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. mitjà propi i servei tècnic 
del municipi de Calders. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 28 de novembre de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 

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

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

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

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

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

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

 
3. És intenció de l’Ajuntament de Manresa i de l’Ajuntament de Calders, que 

Aigües de Manresa, S.A, tingui la consideració de mitjà propi del municipi de 
Calders. 

 
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 de 
Economia i Governació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
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ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa 

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

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

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

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

CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’AJUNTAMENT DE  CALDERS 
PEL QUAL ES DETERMINA 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... 
 

D’una part,  el Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Excm.  Ajuntament de Manresa, amb DNI  
...................... amb 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 
..................................., amb 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 
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municipal i de règim local de Catalunya,  i als art.  303 a 311 del Decret 179/1995,  de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’ Obres, activitats i serveis dels ens locals, es convenen els següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Per aquest conveni l'Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de ----------------, constitueixen una 
relació de cooperació consensuada als efectes de la prestació del serveis d’abastament  domiciliari d’aigua 
potable i de clavegueram.  
 
Segon.- De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r. bis, apartat 2 dels estatuts d’Aigües de Manresa 
S.A, es pacta que la societat té, des de la signatura d’aquest conveni i durant tota la seva vigència, la 
consideració de mitjà propi de l’Ajuntament de ----------------------.  
 
Tercer.- En consideració a la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de ----------------------,  
Aigües de Manresa, S.A. està obligada a realitzar els treballs que, en les matèries que constitueixen 
l’objecte social de l’empresa, li encomani aquest. 
 
Quart.- Ni Aigües de Manresa, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, podran participar 
en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per l’Ajuntament de ---------------. No 
obstant això, quan no concorri cap licitador podrà encarregar-se a Aigües de Manresa, S.A. l’execució 
de l’activitat objecte de licitació pública. 
 
Cinquè.- L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la 
gestió de serveis públics realitzats per Aigües de Manresa, S.A. per a l’Ajuntament de -----------------, es 
determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents, que hauran de ser objecte 
d’aprovació per l’Ajuntament. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals 
d’execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, 
dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.  
 
Sisè.- Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 2 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.  
 
 
Per l’Ajuntament de Manresa   Per l’Ajuntament de --------------- 
Il.lm. Sr.      Sr./Sra. .................................................. 
 
     En donen fe 
 
José Luis González Leal     ---------------  
Secretari de l’Ajuntament de Manresa  Secretari/a de l’Ajuntament de -----------------“ 
 

 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2 Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del Registre 

d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Manresa. 
 

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 30 de novembre de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en relació a 
l’expedient administratiu instruït d’ofici per a la modificació del Reglament regulador del 
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Registre d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Manresa, a fi 
d’adequar el seu contingut a les noves prescripcions del la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 
del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família,  efectuo 
el present dictamen  que es fonamenta en els fets i fonaments de dret següents: 
  
Fets 
 
1.   El regidor delegat de Governació de l’Ajuntament de Manresa per resolució de 

data 6 d’abril de 2011, va proposar la modificació del Reglament regulador del 
Registre d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de 
Manresa, a fi d’adequar el seu contingut a les noves prescripcions del la Llei 
25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i a la família. 

 

2. En data de 7 de novembre de 2011  es va dictar resolució per la qual es 
modificava la resolució anterior de data 6 d’abril de 2011, en el sentit de variar la 
composició de la comissió redactora canviant la seva presidència, cessant com a 
tal el Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte i nomenant al Tinent d’alcalde Regidor 
delegat d’Hisenda i Governació Sr. Josep Maria Sala i Rovira. 

 
3. La comissió constituïda a l’efecte ha finalitzat els treballs de modificació del 

reglament en data de 9 de novembre de 2011, després de la incorporació a la 
mateixa d’un nou president, el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació Sr. Josep 
Maria Sala Rovira com a conseqüència del resultat de les eleccions locals de 
juny de 2011.  

 
El Cap de Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local, ha emès informe tècnic 
en data de 30 de novembre de 2011 argumentant la procedència i l’adequació a dret 
dels acords continguts  en el present dictamen. 
 
Fonaments de dret 
 

1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i 
modificació dels reglaments i ordenances. 

 
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 

2. El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència 
als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text 
íntegre. 

 
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
disposa que les ordenances i els reglaments s’entendran aprovats 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al.legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a 
l’aprovació inicial. 
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4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 

 
És per això que aquesta alcaldia, en ús de les seves atribucions, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents  
 

 
Primer. APROVAR INICIALMENT el projecte de la modificació del Reglament 

regulador del Registre d’unions estables no matrimonials de parella de 
l’Ajuntament de Manresa d’acord amb el text que es reprodueix  a 
continuació: 

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE D’UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE 
PARELLA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

Article 1. Règim jurídic  

El Registre d’unions estables no matrimonials de parella, creat per acord del Ple de l’Ajuntament de 
Manresa en sessió del dia 20 de juliol de 1998, té naturalesa administrativa. Es regeix per aquest 
Reglament i per les normes que amb caràcter complementari es puguin dictar. Amb caràcter supletori li 
serà d’aplicació la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la 
persona i a la família.  

Article 2. Objecte  

El Registre té per objecte la inscripció voluntària d’unions no matrimonials de convivència estable, 
basades en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial.  

Article 3. Àmbit d’aplicació  

Poden instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles que pel seu lliure i ple consentiment 
hagin constituït una unió de convivència no matrimonial i acreditin el compliment dels requisits següents:  

a) Ser majors d’edat o menors emancipats.  

b) No haver estar declarats incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o 
declaració objecte d’inscripció.  

c) No estar relacionades per parentiu en línia recta o línia col·lateral fins al segon grau.  

d) Estar empadronats en el municipi de Manresa amb un termini mínim de sis mesos anteriors a la data de 
la sol·licitud d’inscripció al Registre. 

e) No estar casades  o estar separades de fet. 

f)  No conviure en parella amb una tercera persona. 

g) No constar inscrits com a integrants d’una altra unió estable no matrimonial en cap registre de 
característiques similars a aquest. 

Article 4. Declaracions i actes inscribibles  

Són objecte d’inscripció:  

- Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella relatives a la constitució, 
modificació i extinció de les unions estables.  
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- Les escriptures públiques atorgades pels dos membres de la parella relatives a la constitució, 
modificació o extinció dels règims de convivència.  

Article 5. Sol·licitud d’inscripció  

Les inscripcions al Registre es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels dos membres de la unió estable 
de parella.  

La sol·licitud d’inscripció en el registre es portarà a terme d’acord amb el model que s’establirà 
oportunament per Resolució de l’Alcaldia i caldrà que vagi acompanyada dels documents següents:  

- Fotocòpia del Document nacional d’identitat per als nacionals i NIE o passaport per als estrangers.  

- Volant d’empadronament (d’acord amb l’art. 35.f) de la Llei 30/1992, serà l’Administració qui, prèvia 
comprovació, incorporarà aquest document a l’expedient de sol·licitud).  

- Declaració de responsabilitat (segons model que s’aprovarà per Resolució de l’Alcaldia) signada pels 
dos sol·licitants en la qual acreditin que no es troben en cap de les causes que impedeixen la inscripció 
com a unió estable de parella i que s’assenyalen a l’article 3 d’aquest Reglament. 

Article 6. Comprovació dels requisits  

Un cop presentada la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, la persona encarregada del Registre 
l’examinarà i, si s’escau, indicarà als sol·licitants les deficiències per tal que puguin esmenar-les, de 
conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992.  

L’Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la capacitat dels sol·licitants per prestar el consentiment 
necessari per a l’acte objecte d’inscripció, per qualsevol dels mitjans vàlids en dret.  

No es practicarà la inscripció si algun dels sol·licitants no compleix els requisits establerts a l’article 3 
d’aquest Reglament. L’encarregat del Registre es reserva el dret d’efectuar les comprovacions 
necessàries per verificar l’autenticitat de les dades facilitades.  

Article 7. Inscripció  

Un cop examinada la sol·licitud, i si aquesta es troba conforme, la persona encarregada del Registre fixarà 
dia i hora amb els sol·licitants per tal de formalitzar la inscripció.  

La inscripció de cada parella al Registre es produirà mitjançant compareixença personal i conjunta dels 
dos membres integrants de la unió davant la persona encarregada del Registre. En el mateix acte es 
llegirà i se signarà l’acta d’inscripció.  

En el cas que els sol·licitants presentin escriptura pública, la inscripció es farà mitjançant anotació 
d’aquesta escriptura, de conformitat amb els articles  234 i ss. de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Libre 
Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família.  

Aportada la documentació necessària i formalitzada mitjançant l’acta de compareixença o a través de 
l’escriptura pública la ratificació de consentiment, la persona encarregada del Registre estendrà la 
inscripció mitjançant el corresponent assentament al Llibre.  

Article 8. Contingut dels assentaments  

En els assentaments figuraran les dades personals o les circumstàncies de lloc i temps manifestades pels 
compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial.  

Els assentaments es realitzaran mitjançant suport informàtic.  

Article 9. Adscripció orgànica  
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El Registre estarà adscrit orgànicament a la Secretaria General de l’Ajuntament i la figura d’encarregat del 
Registre recaurà en el Secretari general.  

Article 10. Presentació de documents  

La sol·licitud i la documentació annexa es presentaran al Registre General de documents de l’Ajuntament 
de Manresa, en l’horari i la forma establerts en el seu Reglament i en les disposicions posteriors que el 
desenvolupin.  

Article 11.Variacions de dades inscrites  

Les variacions en el contingut de les inscripcions podran efectuar-se mitjançant ulteriors compareixences 
conjuntes dels membres de la unió.  

Article 12. Extinció de la unió  

Les anotacions que facin referència a l’extinció de la unió de convivència no matrimonial, per qualsevol de 
les causes previstes a l’article 234.4 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Libre Segon del Codi Civil de 
Catalunya relatiu a la persona i a la família a instància d’un sol membre de la parella.  

Article 13. Protecció de les dades personals  

El tractament de les dades de caràcter personal que constin en el Registre requerirà el consentiment de la 
persona afectada i, en tot cas, les actuacions municipals s’hauran d’ajustar a les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  

Es podran expedir certificacions dels assentaments del Registre a instància dels membres de la unió, dels 
seus representants legals, dels seus causahavents o per manament judicial.  

Article 14. Assentaments i certificacions  

La tramitació de l’expedient, la pràctica de l’assentament i l’expedició de certificats dels assentaments 
estarà subjecta a la taxa corresponent.  

Article 15. Entrada en vigor  

El Reglament regulador del Registre d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de 
Manresa entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l’article 65 de la 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

  

 
Segon.  SOTMETRE  A INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de 30 dies, a comptar 

des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, els presents acords i el 
text del Reglament inicialment aprovat, a fi que s’hi puguin presentar 
al.legacions i reclamacions, així com al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  

 
 
Tercer.  DISPOSAR que  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva 

en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’art. 
178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.” 

 
L’alcalde fa constar que d’acord a la Junta de portaveus, no hi haurà torn de defensa ni 
per part de l’equip de govern ni pels grups municipals. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3 Designació de representant de l’Ajuntament de Manresa a l’Assemblea 

General de la Xarxa Local de Consum. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 28 de novembre de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. La Xarxa Local del Consum (XLC) és una agrupació voluntària de municipis, 

sense personalitat jurídica pròpia, constituïda pels diversos serveis de defensa 
del consumidor dels municipis de la província de Barcelona, que neix a 
proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Per Resolució de l’alcalde, de 28 de juliol de 2008, l’Ajuntament de Manresa va 

aprovar la minuta de conveni amb la Diputació de Barcelona amb la finalitat 
d’adherir-se a la XLC. 

 
3. Mitjançant escrit de 10 de novembre de 2011, la Diputació de Barcelona 

sol·licita a l’Ajuntament de Manresa nomeni un representant del municipi a 
l’Assemblea de la XLC. 

 
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. 

 
3. Article 15 del Reglament de la XLC, que estableix que els municipis que 

participin en l’Assemblea, hauran de notificar a la Secretaria de la XLC, amb 
aràcter previ a la celebració, el nom del seu representant i la designació 
adoptat per l’òrgan competent 

 
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 la senyora Sílvia Gratacós González, regidora delegada de  

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, com a representant de 
l’Ajuntament de Manresa a l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Secretaria de la Xarxa Local de Consum i 

a la regidora designada, per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
L’alcalde manifesta que tal i com es va comentar a les Comissions i a la Junta de 
Portaveus, la persona que representarà a l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa Local de 
Consum, és la Sra. Sílvia Gratacós. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU) i 12 abstencions (4 GMS, 2 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.4 Prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidora d’aquest 

Ajuntament presentada per la senyora Júlia Valero Colasa. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 12 de desembre de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

1. La senyora Júlia Valero Colasa, regidora d’aquesta Corporació pel Grup 
Municipal del Partit Popular (GMPP) va prendre possessió del seu càrrec en la 
sessió constitutiva de la Corporació municipal que va tenir lloc el dia 11 de juny 
de 2011. 

 
2. En data 12 de desembre de 2011, la senyora Júlia Valero ha  presentat escrit al  

Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 63446), en el qual 
formula la seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.  

 
 

Fonaments legals 

1. Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general. 

2. Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala 
que la renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la 
Corporació. 

3. Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals. 

 

Per tot això,  proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent    

Acord 
 

Primer. Prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Manresa formulada per la senyora Júlia Valero Colasa 
en escrit de data 12 de desembre de 2011. 

Segon. Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per a la 
substitució reglamentària de la senyora Júlia Valero Colasa i, a tal 
efecte, expedeixi credencial acreditativa de la condició d’electe a favor 
del candidat a qui correspongui cobrir la vacant produïda. 

Tercer. Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de 
regidor al senyor Juan Comas Blanch, en atenció al lloc que ocupa en la 
llista electoral del Partido Popular (PP). 

Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari 
per a l’execució d’aquest acord.” 

 

El secretari explica que es tracta de la sol·licitud que ha formulat la senyora Júlia 
Valero, per motius personals ha optat per renunciar a la seva condició de regidora, i la 
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Corporació ha de prendre raó de la renúncia i acceptar-la i a la vegada sol·licitar de la 
Junta Electoral Central que expedeixi una nova credencial per a la persona que li 
segueix a la llista del Partit Popular, de tal manera que al proper Ple, un cop hagi 
arribat la nova credencial pugui prendre possessió del càrrec per tornar a tenir el 
nombre legal de membres de la Corporació, íntegrament 25. 

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 
GMCiU, 2 GMPP, 2 GMPxC) i 8 abstencions (4 GMS, 2 GMERC, 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 
 
Es proposa el debat conjunt i votació separada dels dictàmens inclosos en els punts 
4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia, cosa que és acceptada per l’assentiment dels presents.  
 
4.1.1 Dictamen sobre, informar, si escau, la sol·licitud de revisió de tarifes del 

servei públic de subministrament d’aigua potable a Manresa exercici 
2012. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, d’1 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de revisió presentada per la societat gestora del servei públic de 
subministrament d'aigua potable al municipi de Manresa, Aigües de Manresa, SA, ha 
presentat sol·licitud de revisió de tarifes, a la qual s'adjunta memòria justificativa de la 
revisió, i la informació tècnica i econòmica que s'exigeix a l'ordre del Departament de 
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de data 8 de setembre de 1988. 

Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera 
convenientment justificat l’increment de les tarifes proposat. 

Atès que la tramitació d’aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret 
149, de 28 d’abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la 
Corporació ha d’emetre informe motivat sobre la proposta de la modificació de tarifes 
presentada pel sol·licitant. 

El Regidor delegat d’Hisenda i Governació , proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER: Informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic de 
subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa exercici 2012,  presentada pel 
Sr. Josep Alabern i Valentí en nom i representació de la societat Aigües de Manresa 
SA, i proposar el règim tarifari següent: 
 
 
1)Abonats domèstics. Subministrament per 
aforament 

Imports 

Quota de servei 30,16€/semestre/aforament 
Tarifa 0,5379€/m3 

 
 
2)Abonats domèstics. Subministrament per comptador Imports 
Quota de servei:  
Subministrament tipus A  8,70€/trimestre 
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Subministrament tipus B i C 11,55€/trimestre 
Subministrament tipus D i E 17,36€/trimestre 
Tarifes:  
1er bloc (fins a 18 m3/trimestre) 0,2956€/m3 
2on bloc (de 19 a 27 m3/trimestre) 0,5523€/m3 
3er bloc (de 28 a 45 m3/trimestre) 0,7828€/m3 
4art bloc (més de 45 m3/trimestre) 1,3371€/m3 

 
 
Reducció de tarifa, equivalent a un terç de la tarifa per ús domèstic, a les llars d’infants 
públiques i als habitatges amb residents que acreditin tenir imports globals no 
superiors al salari mínim interprofessional en el moment d’acreditació de la tarifa o 
que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim interprofessional, aquests no 
siguin superiors al 45% del mateix per resident. 
 
 

3)Abonats industrials i 
assimilats 

Quota servei  

Calibre comptador Euros/trimestre Límit bloc (m3/trimestre) 
7-10 mm. 21,90 150 
13 mm. 29,13 200 
15 mm. 43,77 300 
20 mm. 72,92 500 
25 mm. 109,41 750 
30 mm. 145,88 1.000 
40 mm. 291,96 2.000 
50 mm. 438,02 3.000 
Més de 50 mm. 583,86 Sense límit de bloc 
Tarifes Euros/m3  
1er bloc (fins al límit indicat) 0,5762  
2on bloc (a partir del límit 
indicat) 

0,8891  

 
 
4)Abonats Generals: 
 
S’els aplicaran els preus corresponents a l’ús doméstic peró multiplicant cadascun dels 
blocs pel nombre d’habitatges que subministra. La quota de servei també serà la que 
correspongui al tipus d’habitatge multiplicada pel nombre d’habitatges. 
 
5)Abonats municipals: 
 
S’aplica el 10% de la quota de servei industrial. 
Preu únic: 0,3090€/m3. 
 
6)Comptadors per obres: 
Quota de servei: en funció del calibre del comptador, segons la taula de comptadors industrials. 
 
Tarifes €/m3 
1er bloc (fins a 18 m3/trimestre) 0,2956
2on bloc (de 19 a 27 m3/trimestre) 0,5523
3er bloc (de 28 a 45 m3/trimestre) 0,7828
4art bloc (més de 45 m3/trimestre) 1,3371
 
7)En alta  
Tarifes  
A River Parc 0,3304€/m3 
A Callús 0,3304€/m3 
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8) Abonament propietaris plomistes : 0,1663€/m3. 
 
 
9) Cànon conservació de comptadors  
Calibre comptador Cànon conservació 
5/7/10 mm. 2,35€/abonats/trimestre 
13/15 mm. 2,96€/abonats/trimestre 
20 mm. 3,43€/abonats/trimestre 
25 mm. 4,38€/abonats/trimestre 
30 mm. 5,54€/abonats/trimestre 
40 mm. 7,90€/abonats/trimestre 
50 mm. 15,57€/abonats/trimestre
65 mm. 20,06€/abonats/trimestre
80 mm. 24,68€/abonats/trimestre
100 mm. 30,66€/abonats/trimestre
125 mm. 35,97€/abonats/trimestre
Aforaments Manresa 9,46€/abonats/semestre 
 
 
10) Preu lloguer de comptadors  
Calibre comptador Cànon conservació
5/7/10/13/15 mm. 2,32€/trimestre 
20 mm. 3,10€/trimestre 
25 mm. 3,10€/trimestre 
30 mm. 4,22€/trimestre 
40 mm. 6,48€/trimestre 
50 mm. 12,65€/trimestre 
65 mm. 15,01€/trimestre 
80 mm. 18,45€/trimestre 
100 mm. 22,83€/trimestre 
125 mm. 26,76€/trimestre 
 
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
la complimentació de l’expedient.” 
 
 
4.1.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de determinats 

articles de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs municipals. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, d’1 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
 “Per part del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports s’ha formulat la proposta de 
tarifes aplicables als estudis a l’Escola d’Art, i a l’Escola Municipal de Música i el 
Conservatori municipal de Música de Manresa per a l’any 2012/2013. 
 
Per part del Servei de secretaria s’ha proposat la creació d’una nova ordenança fiscal 
per a la inscripció en el registre d'Unions Estables no Matrimonials de Parella de 
l'Ajuntament de Manresa. 
 
Per part del Servei de Mobilitat i Transport es proposa l’establiment d’una tarifa per 
l’expedició dels Carnet Bonificat i de la Targeta Bonificada del transport públic urbà 
d’autobús de Manresa. 
 
Per la societat Aigües de Manresa es sol·licita la revisió de les tarifes de la taxa de 
subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram. 
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Atesos els informes econòmics emesos pel cap de Secció de Tresoreria i per la cap de 
Secció de Gestió Tributària. 
 
Vist l'informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances 
Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 

  
  
S'introueixen dos nous epígrafs, d'establiment de tarifes per serveis que fins ara eren gratuïts. 
  
ARTICLE 6  
  
La tarifa a aplicar per la tramitació completa,  en cada instància, de tota mena d'expedients  de 
competència municipal, des de la seva  iniciació fins a la resolució final,  inclosa la certificació i  
notificació a l'interessat de l'acord  que hi recaigui, serà la següent: 

  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)

  
9 Registre d'Unions Estables no Matrimonials de Parella de 

l'Ajuntament de Manresa  
 Expedició de qualsevol tipus de certificat relatiu a les dades que 

consten al registre (inscripció, baixa, etc), llevat del primer certificat 
d'inscripció que s'expedeixi 

25,00

  
10 Carnet Bonificat i de la Targeta Bonificada del transport públic urbà 

d’autobús de Manresa  

10.1 Per l'expedició del carnet, per cada acte d'expedició inicial o 
renovació 

6,00

10.2 Per l'expedició d'un duplicat del carnet, per cada acte d'expedició 6,00
10.3 Per l'expedició de duplicat de títol de transport associat al carnet 6,00
  
S'afegeixen els epígrafs 9 i 10 
  
La resta d'epígrafs no es modifica 

  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 

  
Es modifica aquest apartat, per incrementar el període d'exempció en aquelles obres que, per les 
seves especials característiques, tinguin un període d'execució superior a l'habitual. 
  
  
ARTICLE 4  
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Es modifica l'apartat 3, que passarà a tenir el redactat següent:  
  
3. Estaran exempts de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de construccions, 
instal·lacions o obres per a les qual s’hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i s’hagi 
acreditat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, durant un període de 2 anys, a comptar a 
partir de la data de concessió de la llicència, llevat dels casos en què s’ocupin places d’aparcament 
regulat en superfície sota temps limitat mitjançant zona blava. 

   
Aquesta exempció s'aplicarà d'ofici  
  
En el cas especial d’obres que tinguin un llarg termini d’execució, s’ampliarà el termini de 2 anys previst 
a l’apartat anterior, i s’igualarà al termini previst al projecte, comptat a partir de la data de concessió de 
la llicència. En cas que s’atorgui una pròrroga a la llicència, es prorrogarà el termini d’exempció de la 
taxa en el mateix termini. 

  
En aquest cas, l'ampliació de la durada de l'exempció prevista al paràgraf anterior haurà de ser 
sol·licitada per l'interessat i es resoldrà, previ informe dels Serveis tècnics municipals. 

  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES RESERVES DE 
LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I SOLARS I LES 
RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
TOTA MENA. 

  
Es modifica aquest apartat, per incrementar el període d'exempció en aquelles obres que, per les 
seves espcials característiques, tinguin un període d'execució superior a l'habitual. 

  
  
ARTICLE 4  
  
Es modifica l'apartat 3, que passarà a tenir el redactat següent:  
  
3. Estaran exempts de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de construccions, 
instal·lacions o obres per a les qual s’hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i s’hagi 
acreditat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, durant un període de 2 anys, a comptar a 
partir de la data de concessió de la llicència, llevat dels casos en què s’ocupin places d’aparcament 
regulat en superfície sota temps limitat mitjançant zona blava. 

   
Aquesta exempció s'aplicarà d'ofici  
En el cas especial d’obres que tinguin un llarg termini d’execució, s’ampliarà el termini de 2 anys previst 
a l’apartat anterior, i s’igualarà al termini previst al projecte, comptat a partir de la data de concessió de 
la llicència. En cas que s’atorgui una pròrroga a la llicència, es prorrogarà el termini d’exempció de la 
taxa en el mateix termini. 

  
En aquest cas, l'ampliació de la durada de l'exempció prevista al paràgraf anterior haurà de ser 
sol·licitada per l'interessat i es resoldrà, previ informe dels Serveis tècnics municipals. 

   
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A 
L'ESCOLA D'ART DE MANRESA 

  
  
Es modifica aquest article, per introduir reduccions de les taxes a les famílies monoparentals, i a 
aquells alumnes inscrits alhora en cicles formatius i tallers especialitzats. 
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Per racionalitzar les diverses reduccions que es poden aplicar en les taxes, s'introdueix la 
incomptatibilitat de les mateixes. 
   
  
ARTICLE 4  
  
Es modifica l'apartat 1, s'afegeixen uns nous apartats 4 i 5, i l'antic apartat 4 passa a ser el nou apartat 
6 
  
1. Els alumnes de famílies monoparentals i nombroses classificades en la categoria general tindran 
una reducció del 50% de les quotes acreditades i pendents de posar al cobrament, a partir de la data 
de presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter 
retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva totalitat. 

  
Les reducció aplicable a les famílies monoparentals o nombroses de categoria especial serà del 100%. 

  
4. S’estableix una reducció del 25% en la tarifa dels Tallers especialitzats d’arts plàstiques i disseny per 
a aquells alumnes inscrits en qualsevol cicle formatiu. 
  
5. Les bonificacions i reduccions previstes en aquest apartat no són acumulables entre elles, i per tant 
no podrà concedir-se més d’una bonificació per alumne/a. En cas que l’alumne/a pugui acollir-se a més 
d’una bonificació o reducció, podrà sol·licitar la que li sigui més avantatjosa. 

  
  
ARTICLE 5  
  
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
Curs 2011/2012: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2011  
  
Curs 2012/2013: S’aplicarà la  tarifa següent:  
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
  
1 ENSENYAMENTS REGLATS 
 L'import serà per finançar material i despeses complementàries 
1.1 Serigrafia. Cicle formatiu grau mig (curs 2012/2013) 552,00
 Un curs acadèmic (950 hores) 
1.2 Art final en disseny gràfic. Cicle formatiu grau mig  (curs 2012/2013) 552,00

 Un curs acadèmic (950 hores) 
1.3 I·lustració. Cicle formatiu grau superior (curs 2012/2013) 
1.3.1 1r. Curs Il·lustració  (975 hores) 566,00
1.3.2 2n. Curs Il·lustració (975 hores) 566,00
1.4 Gràfica publicitària. Cicle formatiu grau superior (curs 2012/2013) 
1.4.1 1r. Curs Gràfica publicitària  (975 hores) 566,00
1.4.2 2n. Curs Gràfica publicitària (975 hores) 566,00
1.5 Arts aplicades al Mur. Cicle formatiu grau superior (curs 2012/2013) 

1.5.1 1r. Curs Arts aplicades al Mur  (975 hores) 566,00
1.5.2 2n. Curs Arts aplicades al mur (975 hores) 566,00
1.6 Obra final de cicle 121,00
 Alumnes obra final Art Final 
 Alumnes obra final Il·lustració 
1.7 Repetició assignatures del mòdul.  
 Preu hora d'assignatures d'alumnes repetidors 1,00
1.8 Curs pont d'accés a cicles superiors. Part específica (oct-maig) 300,00
 Curs entre 6 i 7 mesos (total 360 hores)  
  
2 TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES 
2.1 Curs 2012/2013 de 3 hores/setmana. Preu trimestre  113,00
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2.2 Curs 2012/2013 de 3,5 hores/setmana. Preu trimestre  132,00
2.3 Curs 2012/2013 de 2 hores/setmana. Preu trimestre  76,00
  
3 TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES 
3.1 1 setmana o 5 dies hàbils 78,00
3.2 2 setmanes o 10 dies hàbils 139,00
3.3 3 setmanes o 15 dies hàbils 194,00
  
4 TALLERS ESPECIALITZATS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
 Per hora 15,00
  
ARTICLE 9  
  
S'afegeix un nou apartat 2, amb el redactat següent:  
  
Totes les sol·licituds de baixa temporal o definitiva es presentaran per escrit al registre municipal i/o a 
les oficines de l'Escola d'Art. 
   
ARTICLE 10   
   
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent:  
   
La quantia corresponent als epígrafs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 de l'article 5 podrà fraccionar-se en 3 
pagaments durant el curs escolar; i la corresponent a l'epígraf 1.8, en dos pagaments durant el curs 
escolar. 
   
   
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
   
Els actuals articles 4, 5 (epígrafs 1, 2 i 4), 9 i 10 i annex mantindran la seva vigència en relació a les 
tarifes, bonificacions, terminis de pagament i resta de prescripcions aplicables al curs 2011/2012, en 
tant que la nova redacció serà aplicable a partir del curs 2012/2013. 

   
   
DISPOSICIÓ FINAL  
   
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació al BOP de la seva 
aprovació definitiva, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació, llevat del 
que s'estableix a la disposició transitòria. 

  
  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS A L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA I AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA 

  
Es modifica aquest article, per introduir algunes bonificacions (per famílies monoparentals, per adults 
amb ingressos reduïts, i per alumnes amb beques a l'excel.lència musical). 
   
També s'elimina la possibilitat d'exempció per alumnes amb ingressos reduïts, i la bonificació del 9% 
sobre la matrícula del curs. 
   
Per racionalitzar les diverses reduccions que es poden aplicar en les taxes, s'introdueix la 
incomptatibilitat de les mateixes. 
   
ARTICLE 4  
  
Es modifica aquest article, que passarà a tenir la redacció següent:  
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1. Els alumnes de famílies monoparentals i nombroses classificades en la categoria general tindran 
una reducció del 50% de les quotes acreditades i pendents de posar al cobrament, a partir de la data 
de presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter 
retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva totalitat. 

   
Les reducció aplicable a les famílies monoparentals o nombroses de categoria especial serà del 100%. 

   
2. Els alumnes inscrits amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar la bonificació del 
50% o del 80% de la de les taxes de l'escola de música i ensenyaments de grau professional, sempre 
que compleixin les condicions establertes a l'annex d'aquesta ordenança. Per acollir-se a aquest tipus 
de bonificacions és obligatori que l'alumne presenti a les oficines del CMMM un informe social emès 
pels serveis socials. 

   
3. Els alumnes de l'escola de música residents al municipi de Manresa, i que com a tals constin al 
padró municipal d'habitants, tindran una bonificació del 9% sobre les taxes de cada assignatura, però 
no sobre la taxa de matrícula. 
   
4. Els alumnes inscrits a l'escola d'adults (epígraf 3 de l'artícle 5) que tinguin ingressos inferiors al salari 
mínim interprofessional tindran una reducció del 20% de la tarifa corresponent. 
   
5. La incorporació amb posterioritat a l'1 de gener de cada curs donarà lloc a una reducció del 50% de 
l'import de la matrícula. 
   
6. El Consell Escolar del CMMM, a proposta de l'equip directiu, podrà atorgar un màxim de 2 beques a 
l'excel·lència musical, equivalents a la reducció del 75% de l'import de totes les taxes. Podran optar a 
aquesta bonificació aquells alumnes que han demostrat una especial capacitació per a l'aprenentatge 
musical amb una nota acadèmica mitjana d'excel·lent durant el curs anterior. 

   
7. Les bonificacions i reduccions previstes en aquest article no són acumulables entre elles, llevat de 
les descrites als apartats 3 i 5,i per tant no podrà concedir-se més d’una bonificació per alumne/a. En 
cas que l’alumne/a pugui acollir-se a més d’una bonificació o reducció, podrà sol·licitar la que li sigui 
més avantatjosa. 
   
8. No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades 
als apartats anteriors. 
   
   
ARTICLE 5  
  
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al curs 2012 / 2013: 

  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
  
1 SENSIBILITZACIÓ  
1.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici 

del curs  
100,00

1.1 Sensibilització I (5 anys) i II (6anys) 311,00
  
2 INICIACIÓ 
2.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici 

del curs  
100,00

2.1 Llenguatge musical (a partir de 7 anys) + Cor (opcional) 311,00
2.2 Llenguatge musical + Instrument + Cor (opcional) 519,00
  
3 ESCOLA D'ADULTS 
3.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici 

del curs  
100,00

3.1 Llenguatge musical + Cor 355,00
3.2 Llenguatge musical + Instrument 673,00
3.3 Llenguatge musical + Cor+ Instrument 740,00
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4 FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB) 
4.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici 

del curs  
100,00

4.1 Llenguatge musical + Instrument  599,00
4.2 Llenguatge + Instrument + Conjunts vocals/instrumentals 748,00
4.3 Llenguatge musical + Cor (opcional) 355,00
  
5 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA (FMA) 
5.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici 

del curs  
200,00

5.1 Llenguatge o harmonia + Instrument + Conjunts vocals/instrumentals  913,00

5.2 Instrument + Conjunts vocals/instrumentals  913,00
5.3 Llenguatge o harmonia + Instrument  913,00
  
6 ASSIGNATURES SOLTES   
6.0 Matrícula. Alumnes no matriculats a FMB i FMA 250,00
 Incorporació amb posterioritat a l'1 de gener  125,00
6.1 Instrument                                           774,00
 Assignatura individual 45 minuts/sessió 
6.2 Instrument complementari.                516,00
 Assignatura individual 30 minuts/sessió  
6.3 Introdució al jazz                                 516,00
  Assignatura individual 30 minuts/sessió  
6.4 Educació corporal                               516,00
 Assignatura individual 30 minuts/sessió  
6.5 Llenguatge musical 234,00
 Assignatura col·lectiva (< 15 alumnes) de 60 minuts/sessió 
6.6 Harmonia clàssica o moderna  234,00
 Assignatura col·lectiva (< 15 alumnes) de 60 minuts/sessió 
6.7 Idiomes aplicats al cant 234,00
 Assignatura col·lectiva (< 15 alumnes) de 60 minuts/sessió 
6.8 Història de la música 234,00
 Assignatura col·lectiva (< 15 alumnes) de 60 minuts/sessió 
6.9 Música i noves tecnologies 234,00
 Assignatura col·lectiva (< 15 alumnes) de 60 minuts/sessió 
6.10 Aproximació a les obres musicals 234,00
 Assignatura col·lectiva (< 15 alumnes) de 60 minuts/sessió 
6.11 Conjunt instrumental i/o vocal 149,00
 Assignatura col·lectiva  
6.12 Música de cambra   358,00
 Assignatura grups entre 2 i 5 alumnes de 60 minuts/sessió 
6.13 Cant coral a cor 128,00
 Assignatura col·lectiva  
6.14 Acompanyament 354,00
 Assignatura individual 30 minuts/sessió 
6.15 Composició 152,00
6.16 Música contemporània 274,00
  
7 ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL 
7.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici 

del curs  
200,00

7.1 1r. Grau professional  915,00
7.2 2n. Grau professional  915,00
7.3 3r. Grau professional  1.003,00
7.4 4t. Grau professional  1.003,00
7.5 5è. Grau professional  1.207,00
7.6 6è. Grau professional  1.207,00
  
8 ALUMNE/A COL·LABORADOR/A 
  Participants en conjunts instrumentals/vocals avalats pel director del 

CMMM 
gratuït
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9 ALTRES 
9.1 Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional 109,00
  
10 PREMI DE MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 
 Preu d'inscripció dels participants: 
10.1 Piano 
10.1.1 Categoria A 54,00
10.1.2 Categoria B 37,00
10.2 Música de cambra 
10.2.1 Categoria A 
10.2.1.1 Per cada grup inscrit 54,00
10.2.1.2 Per cada component del grup 12,00
10.2.2 Categoria B 
10.2.2.1 Per cada grup inscrit 37,00
10.2.2.2 Per cada component del grup 12,00
  
  
ARTICLE 7  
  
Es modifica aquest article, per adaptar-lo al funcionament previst  
  
1.       Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis abans del dia 1 de novembre no 
hauran de satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports dels terminis ja 
pagats. 

   
2.        Els alumnes que abandonin els estudis al llarg del curs hauran de sol·licitar per escrit la baixa 
amb anterioritat al dia 25 del mateix mes i s'efectuarà la suspensió del cobrament de les quotes 
pendents de liquidar. 

   
3.       En el cas de malaltia o ingrés hospitalari de l'alumne es podrà demanar mitjançant una sol·licitud 
per escrit, una reducció del 50 % de les quotes mentre duri aquesta situació. En aquest cas la 
sol·licitud anirà acompanyada d'un certificat mèdic justificatiu. 

   
4.       Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l’ensenyament concret per al qual s'ha 
efectuat el pagament de la taxa, es farà efectiva la devolució de l'import.  

   
5. Totes les sol·licituds de baixa temporal o definitiva es presentaran per escrit al registre municipal i/o 
a les oficines del CMMM, i en cap cas, es retornarà l'import de la matrícula. 

ARTICLE 8  
  
Es suprimeix l'apartat 2, per quedar recollit al redactat de l'apartat 7.  
  
L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 
   
   
ARTICLE 9  
  
Es modifica aquest article, per regular el termini de pagament de la matrícula. 
  
1. Les persones interessades en realitzar estudis a  l’Escola Municipal de Música i al Conservatori 
Municipal de Música hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines del centre. 

   
2. Per reservar plaça per al curs següent caldrà abonar el preu de la matrícula dins el termini dels 10 
dies hàbils posteriors a la data de formalització de la reserva de plaça/es. 

   
  
ARTICLE 10  
  
Es modifica aquest article, per regular els terminis de pagament diferenciats de matrícula i assignatures
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1. El pagament es pot fer sol·licitant la domiciliació bancària al Conservatori Municipal de Música. 
   
2. El pagament del preu de la matrícula es farà una única vegada abans de l'inici de les classes. 
   
3. El pagament de les taxes de les assignatures i/o altres inscripcions que tenen una durada al llarg de 
tot el curs escolar es realitzarà en 10 quotes mensuals, de setembre a juny, entre els dies 1 i 5 de cada 
mes 

   
4. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir sistemes de pagament telemàtics els quals podran utilitzar 
els usuaris del servei per fer efectiva la taxa. 

   
  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
  
Els actuals articles 4, 5 (epígrafs 1 a 8), 7, 9 i 10 i annex mantindran la seva vigència en relació a les 
tarifes, bonificacions, terminis de pagament i resta de prescripcions aplicables al curs 2011/2012, en 
tant que la nova redacció serà aplicable a partir del curs 2012/2013. 

  
DISPOSICIÓ FINAL  
  
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació al BOP de la seva 
aprovació definitiva, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació, llevat del 
que s'estableix a la disposició transitòria. 

  
  
ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA 
D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
I AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA 

  
  
Es modifica l'annex, únicament pel que fa a l'any en què s'han de tenir en compte els ingressos 
  
CONDICIONS PER OPTAR A LA BONIFICACIÓ DEL 50% O DEL 80% DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA 
DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O REDUÏTS 

  
1.  GENERALS 
  
 � Estar empadronat a la ciutat de Manresa. 
 � Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa o al Conservatori de Grau 

Professional i els estudis a l’Escola de Música de Manresa. 

 � Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats que 
s'especifiquen al punt 2. 

 � No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava 
matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui degudament justificat. 

 � No rebre cap més ajut pel mateix concepte. 
 � No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre. 
  
2. DE CARÀCTER ECONÒMIC 
  

 Poden tenir dret a sol·licitar beca les famílies que no superin els llindars màxims de 
renda anual següents, corresponents al darrer exercici fiscal liquidat (2011): 

  
 Famílies de dos membres 17.377,00
 Famílies de tres membres 22.820,00
 Famílies de quatre membres 27.069,00
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 Famílies de cinc membres 30.717,00
 Famílies de sis membres 34.241,00
 Famílies de set membres 37.576,00
 Famílies de vuit membres 40.882,00
 A partir del vuité membre, s'afegira, per cada nou membre 

computable 
3.282,00

  
  
 Per la concessió de beques s’aplicarà el barem següent, que serà valorat pels Serveis 

Socials municipals: 

  
 Dades econòmiques: 
 Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre els nombre de 

membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent: 

 Fins a 1.586,53: 10 punts
 De 1.586,54 a 1.903,82: 8 punts
 De 1.903,83 a 2.221,13: 7 punts
 De  2.221,14 a 2.538,45: 6 punts
 De  2.538,46 a 2.855,75: 5 punts
 De 2.855,76 a 3.173,06: 4 punts
 De 3.173,07 a 3,490,38: 3 punts
 De 3.490,39 a 3.807,68: 2 punts
 De  3.807,69 a 4.124,99: 1 punts
 Més de 4.125,00: 0 punts
  
 Dades familars: 
 Per infants en acolliment:  1 punt
 Per discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans:  1 punt
 Per la condició de família nombrosa:  1 punt
 Per família monoparental:  1 punt
  
 Dades acadèmiques 
  
 Nota mitjana del curs anterior igual o superior a notable 1 punt
  
 Per renda per càpita s’entén la suma dels ingressos obtinguts pels diferents membres 

de la unitat familiar de la qual forma part l’alumne en l'any 2011, dividida pel nombre 
de membres de la unitat familiar. 

  
 S’entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa adreça i 

tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat amb l’alumne fins a segon grau. 

  
 El total d’ingressos obtinguts s’ha de calcular sumant la renda imputable general i 

especial d’acord amb les declaracions de l'IRPF de l’any 2011 que hagin fet els 
membres de la unitat familiar. En el supòsit que l'interessat o algun membre de la 
unitat familiar no estigui obligat a presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar 
un certificat de pensió o vida laboral. 

  
 La quantitat total de l’ajut es determinarà en funció del servei escolar utilitzat, 

significant una reducció de la tarifa corresponent fins a un màxim del 80% o del 50% 
del cost mensual per l’escolarització. 

  
 Tindran dret a beca corresponent al 80% les sol·licituds que obtinguin una puntuació 

entre 4 i 15 punts.  

  
 Tindran dret a beca corresponent al 50% les sol·licituds que obtinguin una puntuació 

entre 1 i 3 punts 

  
3. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
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 Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la unitat 

familiar majors de 16 anys per tal d’autoritzar a l’administració a obtenir les dades 
necessàries per a determinar la renda de la unitat familiar a través de l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària. 

  
 Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2 han d’indicar-

ho en el moment de la matriculació, i han d’adjuntar la documentació següent: 

  
 � Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud si és major d'edat, o de la persona que 

la tramita, si la persona beneficiària és menor d'edat. 

 � Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la unitat 
familiar en cas que no s'hagi autoritzat l'ajuntament a comprovar aquestes dades o bé 
justificant d'ingressos (nòmines, pensions, ...) en el supòsit que no s'hagi de fer 
declaració de renda. 

 � Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

 � En cas de no treballar, certificat de l'OTG (oficina de Treball de la Generalitat) 
conforme no es rep cap tipus de prestació, de tots els membres de la unitat familiar 
majors de 16 anys que estiguin en aquesta situació.  

 � Certificat de convivència 
 � Notes acadèmiques si és un/a alumne que el curs anterior ja estava matriculat/da al 

centre. 

  
 L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per l’atorgament d’ajuts, 

podrà requerir els documents complementaris que considerin necessaris per a un 
coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas. 

  
 Un cop concedida la beca, es podrà demanar revisió en aquells casos en què es 

produeixin modificacions de situacions personals i/o familiars. 

  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
   
Es proposa la modificació de les tarifes establertes a l'article 5  
   
ARTICLE 5  
  
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
  
1 Abonats domèstics. Subministrament per aforament 
 Quota Servei (euros/trimestre) 30,16
 Tarifes (euros/m3) 0,5379
  
2 Abonats domèstics. Subministrament per comptador 
 Quota Servei (euros/trimestre) 
 Tipus A 8,70
 Tipus B-C 11,55
 Tipus D-E 17,36
 Tarifes (euros/m3) 
 Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2956
 Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 30m3/trim 0,5523
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 Tercer bloc, de més de 30 m3/trim a 54m3/trim 0,7828
 Quart bloc, més de 54 m3/trim 1,3371
  
 

  
3 Abonats industrials i assimilats 
 Quota Servei (euros/trimestre), segons calibre del comptador 
 7-10 mm. 21,90
 13 mm. 29,13
 15 mm. 43,77
 20 mm. 72,92
 25 mm. 109,41
 30 mm. 145,88
 40 mm. 291,96
 50 mm. 438,02
 Més de 50 mm. 583,86
 Tarifes (euros/m3) 
 1r bloc (fins el límit indicat) 0,5762
 7-10 mm. ( 150 m3/trimestre) 
 13 mm.(200 m3/trimestre) 
 15 mm. (300 m3/trimestre) 
 20 mm. (500 m3/trimestre) 
 25 mm. ( 750 m3/trimestre) 
 30 mm. (1000 m3/trimestre) 
 40 mm. (2000 m3/trimestre) 
 50 mm.( 3000 m3/trimestre) 
 Més de 50 mm.(sense límit de bloc) 
 2n bloc (a partir del límit indicat) 0,8891
  
4 Abonats generals 
  
 Als abonats amb aquesta classificació se'ls aplicaran els preus 

corresponents a l'ús domèstic però multiplicant cadascun dels quatre 
blocs pel nombre d’habitatges que subministra. La quota de servei 
també serà la que correspongui al tipus d’h'abitatge multiplicada pel 
nombre d'habitatges 

  
5 Abonats municipals 
 Quota Servei (euros/trimestre) 
 S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial 
 Tarifes (euros/m3) 0,3090

Número de persones 1r tram 2n tram 3r tram 4t tram 

1-3 < = 18 > 18 < = 27 > 27 < = 45 > 45 

Quan el nombre d’ocupants a l’habitatge és de quatre o més persones, s’aplicaran els 
trams següents. 

Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams aquells abonats que 
prèviament hagin acreditat la seva situació davant l’Agència Catalana de l’aigua a 
efectes de l’aplicació del cànon de l’aigua. Per als que no hagin acreditat aquesta 
situació s’aplicaran els trams corresponents a 1-3 persones. 

4 < = 24 > 24 < = 36 > 36 < = 60 > 60 

5 < = 30 > 30 < = 45 > 45 < = 75 > 75 

6 < = 36 > 36 < = 54 > 54 < = 90 > 90 

7 < = 42 > 42 < = 63 > 63 < = 105 > 105 

n < = 6 n > 6 n < = 9 n > 9 n < = 15 n > 15 n 
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6 Comptadors per obres 
 Quota Servei (euros/trimestre) 
 En funció del calibre del comptador segons taula dels comptadors 

industrials 
 Tarifes (euros/m3) 
 Fins 18 m3/trim. 0,2956
 De més de 18 m3/trim a 27m3/trim 0,5523
 De més de 27 m3/trim a 45m3/trim 0,7828
 Més de 45 m3/trim 1,3371
7 En Alta 
 A River Park 0,3304
 A Callús 0,3304
  
8 Abonament propietaris plomistes 0,1663
  
9 Cànon de conservació de comptadors  (euros/ abonat/ trimestre) 
 5/7/10 mm. 2,35
 13/15 mm. 2,96
 20 mm. 3,43
 25 mm. 4,38
 30 mm. 5,54
 40 mm. 7,90
 50 mm. 15,57
 65 mm. 20,06
 80 mm. 24,68
 100 mm. 30,66
 125 mm. 35,97
 Aforaments Manresa (per abonat / semestre) 9,46
  
9. Lloguer de comptadors  (euros/ abonat/ trimestre) 
 5/7/10/13/15 mm. 2,32
 20 mm. 3,10
 25 mm. 3,10
 30 mm. 4,22
 40 mm. 6,48
 50 mm. 12,65
 65 mm. 15,01
 80 mm. 18,45
 100 mm. 22,83
 125 mm. 26,76
  
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE CLAVEGUERAM 
  
  
ARTICLE 5  
   
Es proposa la modificació de les tarifes de l'apartat 3 de l'article 5.  
   
3. La quantia de la taxa del servei s'obtindrà aplicant un coeficient sobre l'import del servei de 
subministrament d'aigua del període corresponent, o aplicant la corresponent tarifa si es tracta 
d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials, 
referit al consum d'aigua efectuat per l'abonat, d'acord amb les normes contingudes en els apartats 
precedents, i segons els coeficients i tarifes que es detallen: 

  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
  
1 Subministraments domèstics  
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 Per als subministraments amb aforament i per als subministraments 
amb comptador, calculat sobre l'import del servei de subministrament 
d'aigua 

 Coeficient multiplicador 0,32
  
2 Subministraments no domèstics, comercials, industrials i obres 
 Per als subministraments no domèstics, comercials, industrials i 

d'obres, calculat sobre l'import del servei de subministrament d'aigua  

 Coeficient multiplicador 0,32
  
3 Subministraments Municipals 
 En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat 

sobre l'import del servei de subministrament d'aigua  
 Coeficient multiplicador 0,32
  
4 Llars d'infants públiques i habitatges amb residents que acreditin tenir 

ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional 
mensual vigent en la data d'acreditació de la taxa; i habitatges amb 
residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim 
interprofessional mensual, aquests no són superiors al 45% d'aquest 
SMI per resident, calculat sobre l'import del servei de subministrament 
d'aigua. La reducció s'aplica a la tarifa del servei d'aigua potable i per 
tant la base de càlcul per la taxa de clavegueram ja porta incorporada 
la reducció. 

  
 Coeficient multiplicador 0,32
  
5 Altes de clavegueram 
 Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova construcció, a 

escomeses de clavegueram existents, una quota de 
218,05

  
6 Construcció d'escomeses a clavegueram 
6.1 Escomeses amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre 
a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 1421,68
b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre addicional 

(IVA no inclòs) 
193,72

6.2 Escomeses amb tub de polietilè de 250 mm de diàmetre 
a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 1674,85
b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre addicional 

(IVA no inclòs) 
225,50

6.3 Escomeses amb tub de polietilè de 300 mm de diàmetre 
a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 1940,33
b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre addicional 

(IVA no inclòs) 
271,63

6.4 Escomeses amb tub de polietilè de 400 mm de diàmetre 
a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 2460,00
b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre addicional 

(IVA no inclòs) 
350,55

  
  
 
SEGON: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest 
dictamen, que passaran a tenir el redactat següent: 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació al BOP de la seva 
aprovació definitiva, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 
TERCER: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la prestació del servei d'inscripcions al 
registre d'unions estables no matrimonials de parella de l'Ajuntament de Manresa 
 
ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'INSCRIPCIONS AL REGISTRE D'UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE PARELLA DE 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA 
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ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció  
  
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per 
la prestació del servei d'inscripcions al registre d'unions estables no matrimonials de parella de 
l'Ajuntament de Manresa 

  
ARTICLE 2. Fet imposable  
  
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:  
  
Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa iniciada i desenvolupada amb motiu de la 
prestació del servei d'inscripció en el registre d'unions estables no matrimonials de parella de 
l'Ajuntament de Manresa 
 
  
ARTICLE 3. Subjectes passius  
  
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·licitin el servei. 
  
ARTICLE 4. Responsables  
  
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària. 

   
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions  
  
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa. 
  
ARTICLE 6. Quota tributària  
  
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 
  
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   
1 Per la inscripció al registre 100,00
  
ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament  
   
1.La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet 
imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada l'activitat en el moment de la presentació de la 
sol·licitud de la inscripció. 

  
  
ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés  
  
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, i haurà de satisfer-se en el termini dels 10 dies hàbils 
següents a la presentació de la sol·licitud d'inscripció. 

   
2. Tanmateix, no es resoldrà la sol·licitud sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa 
acreditada. 

  
  
ARTICLE 10 
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

  
ARTICLE 11 
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La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions 
que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

  
DISPOSICIÓ FINAL  

  
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació al BOP de la seva 
aprovació definitiva. 
   
  

  
QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, 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. En 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. 

  
  
  
CINQUÈ: 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 i de les ordenances aprovades, que 
entraran en vigor el dia primer de gener de 2012 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació. 

  
 
L’alcalde fa constar que es farà l’explicació conjunta per part del senyor Sala en 
representació de l’equip del govern i desprès un cop s’hagi fet l’exposició per part dels 
diferents Grups Municipals, la votació serà separada. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica en relació al 
dictamen sobre la revisió de tarifes del servei públic de subministrament d’aigua 
potable a Manresa, que té un triple sentit, per una banda hi ha una proposta 
d’increment de tarifes, hi ha una homologació del recorregut dels trams de consum es 
a dir dels blocs per equiparar-los amb els que utilitzen l’Agència Catalana de l’Aigua i 
en tercer lloc la revisió de la tarifa del clavegueram, que també forma part del conjunt 
de les revisions que es proposen. 
Pel que fa a la tarifa de l’aigua, la proposta és d’incrementar un 5’5% el preu de les 
tarifes, afectant a l’aigua i a la quota de servei i un 3’1% a la part de conservació. Diu 
que l’increment està per sota de la mitjana de Catalunya, com és el cas de Tarragona 
que l’increment pot ser entre un 8 i un 10%, i el cas de Reus seria d’un 6’6%. 
Referent al canvi de trams, la modificació consisteix en què els blocs actuals, 
passarien a ser de la següent manera:   
- de 0 a 18, quedarà igual 
- de 18 a 30, passarà de 18 a 27 
- de 30 a 54, passarà a ser de 27 a 45 
- de més de 54, la proposta seria pels que superin els 45 metres cúbics. 
Aquesta proposta permet penalitzar als que consumeixen més i premiar als que tenen 
un consum més raonable. Posa un exemple,  tenint en compte els cànons de l’Agència 
Catalana de l’aigua, el preu actual és de 32 euros/trimestre i ara passarà a ser de 
34,62 euros/trimestre, representant un increment de 87 cèntims, per un consum de 27 
metres/ cúbics, això és el que consumeix la majoria d’abonats de la ciutat de Manresa. 
En relació a l’increment del clavegueram que passa d’un coeficient del 28% a un 32% 
es pretén incrementar i millorar les inversions amb manteniment, les inversions amb 
substitució, les noves inversions i la renovació de clavegueram, per tal d’accelerar 
l’actualització de les inversions ja que fa temps que no es fan inversions per 
manteniment. 
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Comenta que malgrat l’increment de les tarifes, sí que s’aplica una política de 
bonificacions en aquells casos com per exemple per a la gent que té un sou per sota 
del salari mínim interprofessional, com podria ser en aquest cas una bonificació del 
66%, i a Manresa durant l’any 2011 s’ha aplicat a uns 447 abonats, representant uns 
27.800 metres/cúbics i la previsió per l’any 2012 serien per uns 626 abonats. 
 
En relació al dictamen que fa referència a la modificació d’alguns articles de les 
Ordenances fiscals, diu que primer explicarà aquelles que fan referència a temes 
generals i referent a les Ordenances del Conservatori de Música i de l’Escola d’Arts, 
donarà la paraula al senyor Antoni Llobet. 
 
Explica que en relació a l’Ordenança Fiscal número 6, taxa per expedició de 
documents, s’incorpora un concepte nou, que és el carnet i la targeta bonificada del 
transport públic urbà, tant per l’expedició com per la renovació i /o duplicat, sent la taxa 
de 6€.  
 
L’Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres 
instal·lacions semblants, es contempla la possibilitat que estiguin exemptes durant els 
dos primers anys de construcció de les obres que puguin acreditar, i passat els dos 
anys se’ls hi aplicarà la taxa aplicant la bonificació del 50%, aprovat pel Ple del passat 
mes d’octubre. 
 
L’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les reserves de la via 
pública per les entrades i sortides de vehicles en edificis i solars i les reserves per 
aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena, s’aplicarà la 
mateixa bonificació que l’anterior Ordenança núm. 18. 
 
En relació a l’ordenança núm. 50 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d'inscripcions al registre d'unions estables no matrimonials de parella de l'ajuntament 
de Manresa, es proposa una taxa de 100€.  
 
Seguidament dóna la paraula al senyor Antoni Llobet perquè defensi les dues 
ordenances següents, la de l’Escola de Música i la de l’Escola d’Art. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, comença la intervenció dient 
que aquestes dues Ordenances s’han explicat a dues comissions informatives, tant a 
la Comissió d’Hisenda com a la Comissió de Serveis a les Persones i que també s’ha 
fet una exposició pública a través dels mitjans de comunicació. 
 
Creu que és important comentar els aspectes generals de com s’enfoca el tema de les 
taxes en els dos Centres escolars municipals. 
 
Pel que fa a la línia d’actuació volen que passi per una reducció de costos, tenint en 
compte els estudis comparatius que està fent la Diputació de Barcelona entre diferents 
municipis de la província de Barcelona, sent el cost per plaça de l’escola de música de 
Manresa de 2.390€ per plaça i el cost mitjà de la província és de 1.740€, incrementant 
el nombre de l’alumnat i rebaixant les despeses corrents. 
 
Creu que si s’aplica això s’equipararan els costos al servei en els tres sectors que 
intervenen: l’Ajuntament com a titular dels dos centres, la Generalitat de Catalunya via 
ajut i directament el que paguen els usuaris. 
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Diu que amb la reducció dels costos, els percentatges que aporta l’ajuntament 
disminuiran sense modificar les taxes i amb el tema de les taxes creu que es bo 
intentar continuar amb la mateixa dinàmica, concreta que amb l’Escola de música ja 
han tingut uns increments, i amb l’Escola d’Art, a part de les taxes generals, a l’article 
4 s’ha afegit un element, que pels alumnes dels cicles formatius de l’escola d’Art hi 
haurà una reducció del 25% de les tarifes pels tallers especialitzats, per tal d’incentivar 
la formació acadèmica i pels estudis del cicle de grau mitjà tindrà un increment del 
5,7% i el cicle de grau superior passarà d’un únic preu per cicle a un preu per curs, 
d’acord amb les hores/classe. Pel que fa a la prova d’accés al cicle superior per la part 
específica, s’ha reduït el preu. 
 
Referent a l’Escola de Música diu que els alumnes residents a Manresa tenen una 
bonificació del 9%, sent vigent actualment. 
 
Creu que s’ha de treballar i plantejar via Consell Comarcal i via Diputació el tema dels 
alumnes que no són residents a la ciutat de Manresa, comenta que més de la meitat 
dels alumnes del Conservatori eren persones de fora de Manresa, passant el mateix 
als alumnes que fan cicles a l’Escola d’Art, tenint en compte que una part del 
finançament surt dels recursos que hi ha als pressupostos de l’Ajuntament de 
Manresa, sempre que això no recaigui sobre la taxa dels estudiants que no són de 
Manresa, respectant el mateix cost per l’estudiant però sí que les administracions 
supramunicipals o en conveni amb diferents municipis s’hi pot finançar una part del 
cost. 
 
Diu que s’ha parlat amb els equips directius i que els hi han proposat atorgar beques a 
l’excel·lència musical, ja que hi ha casos de persones que no tenen recursos 
econòmics però que tenen un gran potencial musical, es per això que han quedat 
establertes a la proposta que es presenta a votació.   
 
En relació a les taxes generals pel que fa a l’Escola de música, l’increment serà d’un 
9%, excepte la formació musical avançada, també s’ha modificat el sistema de 
pagament, de tal manera que abans l’import de la matrícula s’englobava dintre de les 
10 mensualitats, i ara es farà la matrícula de reserva de plaça al mes de juliol més les 
deu mensualitats, i així amb la matrícula ja s’absorbirà aquest increment. 
 
En la formació musical avançada, l’increment és d’1% i es compagina amb un 
increment del 8,4% del 1r i 2n curs de grau de conservatori, sent els estudis de grau 
més cars que els estudis de la formació musical avançada de l’Escola de Música. I 
l’increment dels cursos de 3r a 6è és d’un 6%. 
 
L’objectiu és reduir costos, aconseguir que el repartiment dels costos entre les tres 
parts sigui més equilibrat, i que l’increment no ha estat un augment espectacular de les 
taxes. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que votaran en 
contra dels dos dictàmens, pel que fa al servei d’aigua potable diu que és un servei 
bàsic i com qualsevol increment per sobre de l’IPC, és un increment que afecta de 
manera més directa a aquelles persones amb uns ingressos més baixos. Creuen que 
incrementar per sobre de l’IPC l’aigua és una mesura que contribueix a empitjorar la 
situació econòmica de moltes famílies de la ciutat, tenint en compte també l’increment 
que farà la Generalitat a través del cànon. Diu que s’ha de recordar que encara hi ha 
sectors econòmics de la comarca que contaminen les aigües i no es persegueix a 
aquestes empreses per tal d’evitar la contaminació.  
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Creu que en comptes d’apujar els rebuts de l’aigua, s’hauria de perseguir als que 
contaminen les aigües i no caldria augmentar i penalitzar a l’usuari. 
Manifesta que no els hi sembla lògic ni equitatiu equiparar la taxa de les inscripcions al 
registre d'unions estables no matrimonials de parella de l'ajuntament de Manresa, a la 
del matrimoni civil. 
En relació a l’Escola de Música i a l’Escola d’Art, valoren positivament l’esforç que s’ha 
fet per part de les direccions, però creuen que l’augment ha estat superior al de l’IPC i 
per això creuen que allunyen a ciutadans i ciutadanes de la ciutat dels estudis de 
música per raons econòmiques. 
Entenen que hi ha un raonament polític de fons i si l’Ajuntament estigués finançat com 
cal no es parlaria d’augments de tarifes. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, manifesta que des del seu 
Grup sempre han defensat la congelació de les taxes i la rebaixa d’impostos. Diu que 
votaran en contra del dictamen de revisió de tarifes del servei públic de 
subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa i referent al dictamen sobre la 
modificació d’articles d’Ordenances Fiscals s’abstindran. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, referent a les explicacions 
del senyor Llobet sobre les taxes de l’Escola de Música, de l’Escola d’Arts, les taxes 
d’expedició de documents administratius i les taxes relacionades amb el registre 
d’unions no matrimonials, entenen que es van aprovar les ordenances i taxes a 
l’octubre per intentar trobar l’equilibri financer entre els ingressos i les despeses que 
l’Ajuntament presta a la ciutadania, per això es van abstenir com un element d’esforç i 
amb la voluntat que es pogués arribar a l’equilibri financer tant necessari. 
 
No entenen com el cost per plaça de l’Escola de Música és tan desorbitat respecte el 
cost mitjà del cost d’alumne a la província de Barcelona, es pregunta i demana què 
s’ha fet per arribar a tenir aquests números i també demana que és el què s’ha de fer 
per trobar l’equilibri financer i sobre tot l’equilibri real econòmic i financer dels serveis 
que es donen.  
Per tant votaran negativament tant pel que fa a aquest dictamen com el que fa 
referència al de la revisió de tarifes del servei públic de subministrament d’aigua a la 
ciutat de Manresa i la taxa del clavegueram. Diu que no estan d’acord amb l’increment 
dels preus ja que aquest any ja hi ha hagut un increment. 
 
Diu que ell parlarà de l’import total de la factura de l’aigua, diu que durant aquest any 
ja hi ha hagut un increment de la factura d’un 8% respecte a l’impost de l’ACA amb 
l’afegit que durant la setmana vinent la Generalitat aplicarà un nou increment de les 
taxes entre un 10 i un 15%, el què suposarà un increment total de les factures d’entre 
un 23 i un 25%. 
Creuen que el que proposa l’equip de govern és una redistribució inadequada de 
revisió de tarifes a través d’Aigües de Manresa i que no s’hauria d’incrementar ni la 
quota de servei ni els 18 metres cúbics, tenint en compte que els que més 
consumeixin més paguin. També es demanen perquè l’increment del coeficient de la 
quota de les tarifes del clavegueram no ve donat per Aigües de Manresa, ja que és la 
Unitat gestora. Reitera que votaran en contra per tot el comentat. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, comenta que votaran 
afirmativament els dos dictàmens, estan d’acord amb el Grup Municipal de la CUP 
respecte al tema del finançament i la contaminació de l’aigua i diu que qui contamini 
pagui, tenint en compte que l’aigua és un bé escàs. En relació a les taxes relacionades 
amb el registre d’unions no matrimonials entenen que pot ser la fórmula de dissuasió 
per tal d’evitar el frau. També troben lògiques la resta de les taxes i  donaran el suport 
als dos dictàmens. 
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El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal Socialista, comença la intervenció 
dient que ell parlarà dels dictàmens referents a les taxes sobre el subministrament 
d’aigua i sobre el registre d’unions no matrimonials, i la regidora Sònia Diaz parlarà 
sobre les taxes relacionades amb l’Escola de Música, del Conservatori i de l’Escola 
d’Art. 
Diu que està clar que un servei té un cost i el cost és subjectiu, la forma com 
l’Ajuntament aprova les tarifes del subministrament d’aigua a la ciutat és un cost que 
l’hauria de determinar la societat gestora que proporciona el servei.  
 
Diu que durant molts pocs anys s’ha pogut ajustar l’increment del cost  a l’IPC ja que 
no és un impost, sinó que és una taxa que el que ha de cobrir és el cost del servei.  
Però quan es parla d’impostos es pot fer una referència genèrica a l’IPC com un 
paràmetre de referència que ajuda a situar-se respecte a la càrrega impositiva que el 
contribuent haurà de suportar, però quan es parla d’un servei, es diu el que costa el 
servei i per tant quina taxa fa repercutir sobre la persona que utilitza el servei. 
Creu que si la empresa gestora ha dictaminat que s’ha de fer aquest increment és 
perquè el cost efectiu del servei ja és aquest. 
 
Votaran favorablement la proposta d’increment de tarifes i estan d’acord amb la línia 
de treball que fa l’equip de govern respecte al tema de modificació de trams ja que 
creu que això incentivarà l’estalvi de l’aigua. Respecte a la taxa del clavegueram 
creuen que és necessària i raonable per fer el manteniment i conservació de la xarxa 
de clavegueram adequada. Referent a les taxes pel registre d’unions no matrimonials, 
creu que es encertada i raonable pel servei que s’està oferint. 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialista, referent a les taxes 
relacionades amb l’Escola de Música del Conservatori i de l’Escola d’Art subscriuen 
plenament la proposta que fa el Grup de Convergència i Unió ja que són conscients i 
han vist que treballen amb la mateixa línia que havien començat ells. Creu que 
l’argument que ha fet el portaveu del Grup Municipal de CiU és el mateix que el que va 
fer servir en el seu moment el seu Grup. Diu que a l’any 2009 es va fer un estudi sobre 
la revisió de les taxes per a les escoles municipals i al 2010 ja les van aplicar, basant-
se amb els mateixos arguments que ha explicat el regidor Llobet, és a dir augmentant 
els ingressos, baixar les despeses i augmentar l’eficiència. Diu que inclús ja es van 
plantejar la idea d’aplicar bonificacions als alumnes de Manresa, amb el dubte que el 
Conservatori de música de Manresa és un símbol de capitalitat. 
Contestant al senyor Javaloyes de com s’ha pogut arribar a tenir aquests números, li 
diu que mentre que els pressupostos de l’Ajuntament eren positius el govern que 
governava volia que el preu per accedir a les escoles municipals no fos un obstacle i 
per tant assumien el finançament amb pressupost públic. I quan l’Ajuntament ja no va 
poder suportar aquest finançament es va iniciar la revisió, tal i com està fent l’actual 
equip de govern. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, vol matisar conceptes, diu 
que no es pot barrejar el preu de l’aigua amb els cànons, taxes, impostos que graven 
el cost de l’aigua, diu que l’únic que poden i tenen capacitat per gestionar és el cost de 
l’aigua i la proposta que porten al Ple és un increment del 5,5%. Diu que del cànon de 
l’aigua no es pot discutir res ja que ve donat per qui li correspon.  
En relació a la contaminació de l’aigua diu que això és competència de la Generalitat 
mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua. Explica els trams dels metres cúbics de 
l’aigua i passa a detallar les tarifes del metre cúbic de l’aigua per cadascun dels quatre 
blocs: 1r Bloc: el preu del metre/cúbic de l’aigua passarà a ser de 0,2956 cèntims, el 
2n Bloc serà de 0,5523 cèntims, del tercer bloc (27,01 a 45) serà de 0,7828 cèntims., i 
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el del 4t Bloc (més de 45) serà de 1,3371 euros, amb això ja es premiava als que 
consumien poca aigua i per afavorir l’estalvi. 
 
Agraeix el vot favorable dels Grups Municipals d’ERC i Socialista. Diu que les 
propostes que s’han presentat estan estudiades i analitzades i en relació a Aigües de 
Manresa el que es pretén es mantenir una línia d’equilibri al compte d’explotació 
d’Aigües de Manresa. 
Referent a la taxa del registre d’Unions no matrimonials, creu que no es pot comparar 
el registre de matrimonis civils amb el registre d’unions no matrimonials, ja que quan 
es van aprovar les tarifes al mes d’octubre, ja es van posar a la baixa, ja que la taxa 
que s’està pagant a d’altres municipis és superior. Saben que les noves inscripcions 
tenen un cost administratiu i ja estan ajustats a la realitat dels propis costos.  
 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU, diu que l’objectiu principal és el 
de garantir la sostenibilitat dels serveis, afirma que és evident que no s’està parlant 
d’escolarització obligatòria i per tant si no és un servei sostenible s’acabarà reduint 
l’oferta de serveis. Tenen clar que una de les vies per fer el servei més sostenible és 
garantir que amb la mateixa estructura hi hagi més alumnat.  
 
El pressupost dels Centres Escolars municipals de Manresa és de 4.160.000€ i 
d’aquests surten directament del pressupost municipal 2.170.000€. Posa l’exemple del 
pressupost d’un curs del Conservatori de Música de Manresa, de 2.024.000 €,  
l’Escola d’Art 636.000€ i les escoles d’infants 1.500.000€. 
 
Creu que s’ha d’anar al fons en les argumentacions ja que perquè un increment sigui 
bo, superior o inferior a l’IPC s’ha de tenir clar si el que es pagava fins ara era correcte 
o no.  
 
Referent als estudis de música, per qüestions de renda hi ha bonificacions del  50% i 
del 80%. Malgrat això des del Conservatori creu que es podria crear i aplicar el tema 
de les beques per excel·lència musical per persones que ho necessitin i amb l’objectiu 
de no allunyar als alumnes dels estudis de música. 
 
Està d’acord amb la intervenció del senyor Javaloyes sobre el cost de l’alumne, que 
cal cercar l’equilibri.  
Creu que la comparativa del cost de l’alumne de Manresa respecte a la resta de la 
província, és una comparativa alta, tot i que s’ha de tenir en compte els elements 
correctors. 
 
Sobre els estudis professionalitzadors del Conservatori explica que cada curs val entre 
7.000 i 7.500€ la plaça i amb les taxes que es porten avui per aprovar-les, els alumnes 
pagaran de 1.032€ el primer curs a 1.298€ el sisè curs i una cosa similar passa a 
l’Escola d’Art.  
 
Es compromet a valorar aquest tema d’aquí a un any, de com s’ha portat la gestió en 
la reducció de costos, intentant aconseguir moderar molt l’increment en la càrrega 
directa dels usuaris. 
 
Agraeix l’aclariment que s’ha fet des del Grup Municipal d’ERC del preu real i del cost, 
i agraeix el posicionament també de la representant del Grup Municipal Socialista de 
com es va fer l’estudi l’any 2009 i que s’intentarà aplicar amb la màxima celeritat 
durant els anys de mandat municipal. 
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El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  primerament vol aclarir el 
concepte pel que fa al tema de l’aigua, el de la utilització de l’aigua. Diu que a Manresa 
no es consumeix l’aigua, s’utilitza, creu que a Manresa la qüestió de l’estalvi de l’aigua 
no és una prioritat. Creu que es paga pel dret a obrir la aixeta i que surti l’aigua, diu 
que és bé universal i bàsic i donat el moment de crisi actual un increment si que pot 
ser un problema per molta gent. Per això creu que l’increment és excessiu. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Llobet pel tema de l’Escola de Música, estan 
convençuts que hi ha molta gent que no pot accedir ni a les bonificacions ni a les 
beques i creu que això allunyarà a gent de l’escola de Música del Conservatori, tot i 
que l’any vinent es revisin i es valorin. 
Respecte a les aportacions que fa l’Ajuntament, creu que no és una bona inversió i 
que la ciutat de Manresa no en treu gens de profit 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, es dirigeix al senyor Sala   
dient-li que ell si que entén el fet de separar el rebut de l’aigua en taxes i impostos i el 
consum propi de la tarifa, però creu que al ciutadà li arriba un rebut d’import total.  
Creu que tenen tots els arguments per dir si un dictamen es bo o no, i no cal buscar 
motius. 
Creu que hi ha d’altres maneres d’aplicació de tarifes de preus i que també han volgut 
tenir el suport dels dos Grups de l’oposició, responsables de la gestió de l’Ajuntament 
dels darrers quinze anys.  
Diu que quan feia referència a l’import de la taxa de clavegueram volia saber si era la 
Societat gestora d’Aigües de Manresa la que havia de fer la sol·licitud de revisió, ja 
que entén que Aigües de Manresa, gestiona, factura i cobra.   
Respecte a les tarifes i del cost real dels alumnes, li preocupa com s’ha arribat a tenir 
aquest cost, generat per una gestió realitzada pels que estaven governant la ciutat, 
que ara li toca pagar a tota la ciutadania de Manresa a través de taxes i impostos i 
evidentment els pares.  
Creuen que les tarifes d’aigua no es corresponen per la ciutadania de Manresa i per 
això votaran en contra dels dictàmens. 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialista, contesta al senyor Javaloyes 
dient-li que durant setze anys van governar i li recorda que quan ells es van plantejar 
la proposta per millorar la gestió per equilibrar i reduir costos, ells en comptes de 
recolzar-los es van limitar a votar en contra i l’únic que es feia era augmentar taxes, 
passant-se de l’IPC, i el que es pretenia era fer una proposta per millorar. 
Creu que el que es posa sobre de la taula és una proposta de millora i per això votaran 
favorablement. 
 
L’alcalde, diu que s’hauria de passar a la votació, i li recorda al senyor Javaloyes que 
és membre del Consell d’Administració d’Aigües de Manresa i la seva responsabilitat 
com a membre del Consell d’Administració d’Aigües de Manresa, la pot exercir no 
només com a membre de la Junta d’accionistes i al Ple, sinó que a partir de la 
modificació dels estatuts que s’ha fet, tindrà l’oportunitat de continuar incidint amb els 
preus de l’aigua de la ciutat més enllà de decidir quin és el sentit del seu vot que ara 
es passarà a exercir. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 sobre la revisió de tarifes del servei públic de 
subministrament d’aigua potable a Manresa exercici 2012 a votació i el Ple l’aprova per 
17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS, 2 GMERC) i 6 vots negatius (2 GMPP, 2 
GMPxC, 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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El senyor Javaloyes demana d’intervenir però l’alcalde li comenta que  no li donarà la 
paraula fins que acabin de votar el dictamen 4.1.2 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 sobre aprovació de la modificació de determinats 
articles de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs municipals, a votació, i el Ple 
l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS, 2 GMERC), 4 vots negatius (2 
GMPP, 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, agraeix el torn de paraula 
que li ha donat l’alcalde i li diu que ell en aquest moment no és membre del Consell 
d’Administració d’Aigües de Manresa, i no era coneixedor de les tarifes ja que no havia 
estat ni assistit al Consell d’Administració que hi havia hagut per a l’aprovació de la 
revisió de les tarifes. Vol que quedi constància que retira les seves paraules i que 
consti amb acta que ell en el moment de fer l’aprovació de la revisió de les tarifes, no 
era membre del Consell d’Administració i no va assistir a cap reunió, per la qual cosa 
manifesta, que quan sigui novament membre del Consell d’Administració d’Aigües de 
Manresa, debatrà amb la mateixa magnitud com ja ho ha fet en altres Consells 
d’Administració d’Aigües de Manresa, mantenint els mateixos posicionaments tant en 
els Consells d’Administració com en el Ple.  
 
L’alcalde li respon al senyor Javaloyes i diu que reconeix que s’ha equivocat. 
Manifesta que hi ha hagut un impàs en el temps, des que havien estat membres del 
Consell d’Administració d’Aigües de Manresa i fins ara que tornaran a ser-hi. L’impàs 
es correspon amb aquests dos últims Consells, però li diu que ja coneixen la trajectòria 
d’Aigües de Manresa com a membres del Consell d’Administració i també hi eren quan 
altres grups que governaven la ciutat han pres decisions tant a favor com en contra. 
Reconeix que el seu únic error ha estat l’impàs en relació al temps en el que ells no 
eren membres del Consell i a partir del proper Consell d’Administració que sí que hi 
seran. 
 
Li demana que entengui que un cop ha exposat obertament la seva opinió, no cal que 
la faci més extensa i consideri que un cop exposat el vot, es passi a sotmetre a 
consideració del plenari. 
Torna a recordar-li que en les exposicions s’haurien de respectar les opinions d’altres 
membres que no votin en el mateix sentit que ells. Creu que com a president ha de 
tenir el dret fer aquesta reflexió. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les baixes de drets reconeguts 

per import de 85.908,61 €. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts  segons 
relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la manera més real 
possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció de l’acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts , que han resultat sobrants de les 
previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l’annex únic a aquesta 
proposta, per un import total els drets de 85.908,61 €. 
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  RELACIÓ DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS DE PRESSUPOSTOS 
TANCATS.  EXERCICI 2011 

       
EXERCICI CONCEPTE REFERÈNCIA 

RD 
REFE
RÈNCI
A RD/ 

ORGANISME EXPLICACIÓ EUROS 

1997 754.00 119970004365  GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Subvenció Projecte modificació 
paviment i tanca pista 
poliesportiva "LA 
BALCONADA"  

2.148,58  

1999 755.00 119990001534  GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Subvenció  Junta de Residus 
Departament de Medi Ambient, 
obra civil, contenidors projecte i 
direcció d'obres d'una 
Deixalleria 

5.598,47  

2001 755.00 120010013634  GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Subvenció Producció ACS al 
pavelló del Pujolet". Subvenció 
ingressada com ingrés directe. 

3.198,24  

2007 455.37 120070003248  GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Subvenció  millora de barris, 
àrees urbanes . DINAMO. 
Subvenció minorada. 

39.809,72  

2007 490.02 120070001715  MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
ASUNTOS 
SOCIALES 

Subvenció comptabilitzada de 
nou a l'exercici 2011 per 
finançar despeses del mateix 
exercici. 

30.975,94  

2007 490.02 120070001717  MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
ASUNTOS 
SOCIALES 

Subvenció comptabilitzada de 
nou a l'exercici 2011 per 
finançar despeses del mateix 
exercici. 

4.177,66  

     TOTAL 85.908,61  

 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa 
referència a drets reconeguts que es donen de baixa, referenciats als anys i als 
l’imports total que s’indiquen al dictamen. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 
GMCiU, 2 GMERC) i 10 abstencions (4 GMS, 2 GMPP, 2 PxC, 2 CUP) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït: 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró 

municipal d’habitants de Manresa, amb referència a 1 de gener de 2011. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 2 de desembre 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ 

1. Les dades del Padró municipal d’habitants constitueixen prova de la residència 
i del domicili habitual dels veïns d’un municipi. Les certificacions que 
s’expedeixin d’aquestes dades tindran caràcter de document públic i fefaent per 
a tots els efectes administratius. 
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2. Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de 
2011, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a 
terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es 
trametran a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 

 Consideracions legals 
 

1. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró 
municipal d’habitants. 

 
2. Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que dóna una nova redacció als articles 

81 i 82 del Reglament de població i demarcació de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1690/1986, d’11 de juliol, en el qual es regula l’aprovació de la revisió del Padró 
municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 

 
3. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 

Presidència, que disposa la publicació de la Resolució de l’INE i de la Direcció General 
d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró d’habitants i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 

 
4. Resolució de l’alcalde de 22 de juliol de 2011, per la qual la competència en matèria 

d’estadística, censos i gestió de població està atribuïda al regidor delegat de 
Governació, Josep M. Sala Rovira.  

 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa, amb 

referència a l’1 de gener de 2011, amb tota la documentació que comprèn, i 
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 

 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
 

Concepte Núm. d’habitants 
POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de  2010 76.460 
ALTES   (de l’1-1-2010 a l'1-1-2011) 4.781 
BAIXES  (de l’1-1-2010 a  l’1-1-2011) 4.505 
Altes anteriors a l’1 de gener de 2010 entrades el 2010 15 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2011 
 

76.751 
 
 
Segon. Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional 

d’Estadística.” 
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU,  exposa la situació actual 
del padró municipal de Manresa amb referència a 1 de gener de 2011, i descriu les 
dades indicades al dictamen (població de dret, altes i baixes i altes anteriors a l’any 
2010).  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, i 1 abstenció legal del regidor del grup municipal del PP, senyor 
Xavier Javaloyes, per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb l’article (100.1  del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
4.3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la baixa de l’Ajuntament de 

Manresa com a soci de l’entitat Asociación Española de Ciudades del 
Vino (ACEVIN). 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 25 de novembre de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Atès que, en data 16 de febrer de 1998, es va aprovar la sol·licitud d’ingrés de 
l’Ajuntament de Manresa com a soci col·laborador de l’Asociación Española de 
Ciudades del Vino (ACEVIN), que té com a finalitat promoure les adaptacions i 
iniciatives necessàries per incrementar la competitivitat de la indústria vinícola, i, en 
definitiva, impulsar el desenvolupament i la diversificació econòmica de les comunitats 
de cadascun dels socis. 
 
Atès que l’actual situació econòmica fa necessària la revisió de la participació de 
l'Ajuntament de Manresa en xarxes i associacions de ciutats, en el marc de les 
polítiques de reducció de les despeses que s'estan portant  a terme. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa es va associar en el seu moment a l'ACEVIN a 
instàncies i petició de l’entitat Denominació d’Origen Pla del Bages, amb l’objectiu de 
poder beneficiar-se d'algunes subvencions per a projectes relacionats amb el sector 
vinícola, com ara la promoció de les rutes del vi, el foment d'iniciatives emprenedores 
dins del sector i la formació per a treballadors, entre altres.  
 
Atès que, després de parlar-ne amb els representants de la D.O. Pla de Bages, s'ha 
constatat que la participació  en l'associació en els darrers anys no ha aportat cap 
tipus de benefici per al sector del vi, i que tampoc no hi ha interès en continuar 
formant-ne part. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Promoció econòmica, Comerç i Turisme que consta a 
l’expedient.  
 
L’alcalde president, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple de la Corporació els següents 
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ACORDS 
 

Primer.- DEIXAR de formar part de l’Asociación Española de Ciudades del Vino 
(ACEVIN). 
 
Segon.- COMUNICAR a la Junta Directiva de l’Asociación Española de Ciudades 
del Vino Vi (ACEVIN) la voluntat de donar de baixa l’Ajuntament de Manresa com a 
soci de l’entitat.” 
 

La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, explica que la proposta del 
dictamen per deixar de formar part de l’Asociación Española de Ciudades del Vino 
(ACEVIN), es produeix per dos motius, dels qual el primer ve donat per l’actual  
situació econòmica de l’Ajuntament fa necessària la revisió de la participació de 
l'Ajuntament de Manresa en xarxes i que associacions a les que pertany i la segona 
seria pel fet que durant els darrers anys s’ha contrastat amb els de la Denominació 
d’Origen del Pla de Bages, estimant que la quota que es paga no aportava cap retorn 
a la ciutat. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, i 1 abstenció legal del regidor del grup municipal del PP, senyor 
Xavier Javaloyes, per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb l’article (100.1  del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA  DE CULTURA 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

Premi de Dibuix i gravat Joan Vilanova. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 25 de novembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa du a terme diverses accions de promoció i difusió de la 
creació artística, una de les quals és la convocatòria del Premi de dibuix i gravat Joan 
Vilanova, creat en record i homenatge a l’artista manresà Joan Vilanova i Roset (1908-
1990). 
 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la secció de suport central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones en data 25 de novembre de 2011. 
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Vist l’informe emès pel cap de la secció de Cultura, en data 25 de novembre de 2011. 
 
Per tot això, el regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació adopti els següents: 
 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del Premi de Dibuix i gravat 
Joan Vilanova, amb el següent text: 
 

 
Bases 
1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes majors d’edat que no hagin 

guanyat en la convocatòria anterior. 
2. Cada concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat (dibuix i 

gravat), de tema lliure, amb la única condició que no hagin estat premiades en 
cap altre concurs o certamen.  

3. Les obres s’hauran de presentar sense signatura o marca d’autoria, amb el 
lema o títol al dors i acompanyades de la butlleta d’inscripció. Podran 
acompanyar-se del currículum de l’autor/a però amb la identitat en sobre 
tancat. 

4. En la modalitat de dibuix cada concursant podrà presentar un sol dibuix. 
5. En la modalitat de gravat s’admetran totes les tècniques pròpies de l’art gràfic: 

gravat, litografia, serigrafia i procediments digitals i electrònics. Cada 
concursant podrà presentar una sola obra. 

6. El lliurament i recollida de les obres va a càrrec del concursant, sense que 
correspongui reclamació en cas de possibles desperfectes o pèrdues. En cas 
de fer-se arribar per correu o missatgeria caldrà fer-ho amb un embalatge 
convenient i reutilitzable 

7. El Jurat estarà format per especialistes en la matèria delegats per l’Ajuntament 
de Manresa, una persona en representació del Cercle Artístic de Manresa i una 
persona en representació de l’Escola d’Art de Manresa. 

8. L’organització estableix un únic premi per cada modalitat cedit per l’Ajuntament 
de Manresa: 

• 1r premi de dibuix 
• 1r premi de gravat 
El jurat podrà concedir accèssits en nom del Cercle Artístic de Manresa 

9. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Manresa, que 
en posseirà tots els drets legals de reproducció i difusió, entenent que l’autor 
renuncia a la propietat i qualsevol reclamació. Les obres passaran a formar part 
del fons d’art de la ciutat. L’autor premiat en l’apartat de gravat haurà de lliurar 
el gravat original i la matriu a l’organització. 

10. El jurat farà una preselecció de les obres presentades i les seves decisions 
seran inapel·lables. 

11. Els artistes seleccionats autoritzen la cita dels seus noms, així com la possible 
reproducció fotogràfica de les seves obres en el catàleg, mitjans de 
comunicació i programa d’activitats de l’organització. 

12. Es durà a terme una exposició de les obres admeses. 
13. La recollida de les obres no premiades va a càrrec dels concursants. Les obres 

no recollides dins aquestes dates quedaran a disposició de l’organització i 
s’entendrà que els autors renuncien a la seva propietat. 

14. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst 
en aquestes bases. 

15. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
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Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa 
referència a les bases reguladores del Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova i en 
elles es recullen les persones que poden participar, les obres que es presenten, les 
modalitats, el lliurament, la formació del jurat, l’exposició de les obres i els premis.  
Diu que es un premi bianual i està dotat en 1.500 €.   
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, i 1 abstenció legal del regidor del grup municipal del PP, senyor 
Xavier Javaloyes, per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb l’article (100.1  del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde, en atenció a la intervenció sobre la Proposició 6.9 del Grup Municipal de CIU 
per a la continuïtat dels Estudis de Mines de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Manresa (EPSEM), proposa alterar l’ordre del dia, i dóna la paraula al senyor Josep 
Maria Mata Perelló en representació de l’ONG Mineria per al Desenvolupament. 
 
 
6.9 Proposició del Grup Municipal de CiU per a la continuïtat dels Estudis de 

Mines de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CIU, de 12 de desembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès el paper clau que ha jugat l’Escola de Mines de Manresa des de l’any 1942 i 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) des de l’any 1976 per 
al desenvolupament de Manresa, del Bages i de les comarques de la Catalunya 
central 
 
Atès que s’ha conegut la voluntat de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) d’oferir el Màster d’Enginyer Geòleg amb 
l’itinerari formatiu que habiliti per a la professió d’enginyer de mines 
 
Atès que la resposta positiva a aquesta voluntat podria posar en perill els estudis que 
ara es donen en exclusiva a l’EPSEM i que són un dels seus signes d’identitat, així 
com un element clau del projecte universitari de Manresa. 
PROPOSEM 
 
Reconèixer la trajectòria de l’Escola de Mines i de l’EPSEM i la seva importància per al 
desenvolupament econòmic de Manresa, el Bages i la Catalunya Central, així com la 
necessitat de mantenir aquesta singularitat com a element clau del projecte universitari 
de Manresa. 
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Demanar explícitament a l’equip rectoral de la UPC l’aprovació del Màster d’Enginyer 
de Mines a l’EPSEM  i la no aprovació del Màster d’Enginyer Geòleg amb l’itinerari 
formatiu que habiliti per a la professió d’enginyer de mines. 
 
Fer arribar aquest acord de Ple a la Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat, al rector de la 
UPC i al director de l’EPSEM.” 
 
El senyor Josep Maria Mata, comença la intervenció parlant del paper clau de  
l’Escola de Mines de Manresa des dels seus orígens fins a l’actualitat i diu que ha 
tingut moltes modificacions dels Plans formatius fins a arribar a ser una Escola que fa 
ensenyaments de qualitat i clara defensora del medi natural social i ambiental. 
Diu que Manresa va saber adaptar-se als canvis i fruït d’això les formacions que 
actualment s’estan impartint respecten els tres elements bàsics: el medi ambient, el 
medi natural i el medi social que treballa i viu de la mineria.  
 
Vista la voluntat de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Barcelona d’oferir el Màster d’Enginyer Geòleg amb l’itinerari formatiu que habiliti 
per a la professió d’enginyer de mines,  hi ha la por que els alumnes es divideixin  
entre Barcelona i Manresa, amb les conseqüències que això produirà.  
La pretensió que es té és avançar des de Manresa cap a Catalunya i cap al món. 
 
Diu que avui s’han reunit amb el rector de la Politècnica, el director de l’escola i ell com 
a director del Departament de Mineria, on hi ha una voluntat fer-me de consolidar els 
estudis de mineria a Manresa, però creu que s’ha d’estar en alerta, millorant i 
defensant, fent crítica i autocrítica del que es fa i mirar cap a un futur molt millor. 
Agraeix i confia amb el Rector de la Politècnica. 
 
Diu que vista la voluntat de l’Escola Tècnica Superior d’enginyeria de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona d’oferir un Màster d’Enginyer Geòleg, la qual cosa tenen tot el dret,  
posaria en perill els estudis que ara es donen a Manresa. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que des del moment que el 
director de l’EPSEM va comunicar la situació, s’ha intentat fer diferents actuacions  i 
gestions i ara toca el posicionament públic a través del ple municipal amb la proposició 
presentada i la intervenció del senyor Mata en defensa i per a la continuïtat dels 
estudis de mines que singularitzen la ciutat de Manresa i l’oferta universitària de la 
ciutat de Manresa.   
 
Creu que l’oferta universitària de la ciutat és una de les apostes clau i estratègica del 
present i futur i Manresa. 
 
Vol subscriure les paraules i comentaris el doctor Mata i Perelló i que les gestions 
continuaran. Pel que fa a la proposició la presentaran tant al rector de la UPC, com a 
la Secretaria d’Universitat de la Generalitat, plantejant la importància i la exclusivitat 
d’aquests estudis per l’EPSEM, ja que singularitzen l’oferta universitària de la ciutat de 
Manresa. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, vol expressar i agrair al 
senyor Mata la presència al Ple i la seva explicació sobre l’exclusivitat i 
representativitat de la ciutat i perquè creuen que com que són uns estudis públics la 
seva pèrdua seria irreparable per la mateixa ciutat. 
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El senyor Sebastià LLort, del Grup Municipal de PxC, dona les gràcies al senyor 
Mata per la seva intervenció i també li donen el suport votant favorablement, ja que tot 
el que sigui en benefici de l’ensenyament és d’agrair.  
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, agreix al senyor Mata la 
defensa i explicació del que són, del que representen i el què han representant els 
estudis de mines.  
Recolzaran la proposta però demana que a través del Patronat de la FUB es reforcin i 
estimulin els estudis de mineria a la ciutat de Manresa, ja que creuen que forma part 
del projecte Universitari de la ciutat.  
Diu que agrairia al Grup Municipal de CIU que tingui la gentilesa de demanar si algun 
altra Grup es vol adherir a les propostes perquè així es podrien presentar 
conjuntament.  
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que estan d’acord amb totes 
les explicacions per defensar la proposta en la qual l’Escola d’Enginyeria i Mines és un 
puntal en el sistema educatiu de Manresa i de la Catalunya Central. 
Creu que és important defensar l’exclusivitat d’aquests estudis i que no tota l’oferta 
universitària passi per Barcelona, ja que l’activitat i la feina que s’ha fet durant tots 
aquests anys ha estat reconeguda tant a nivell de tot l’estat com a nivell europeu. 
Volien demanar un afegit d’un punt més a l’esmena que en el cas de que s’aprovés  hi 
hagués una demanda urgent d’una entrevista de l’alcalde de Manresa amb els 
representants universitaris responsables de la universitat de la Generalitat però no s’ha 
fet ja que un cop parlat amb el portaveu del Grup Municipal de CiU, els ha dit que ja 
s’ha demanat l’entrevista. 
 
La senyora Maria Jesús Pérez, del Grup Municipal Socialista, diu que el seu Grup 
recolza i s’afegeixen al suport de les diferents institucions de la ciutat, de la comarca i 
dels ciutadans en general en la demanda de l’Escola Superior d’Enginyeria de 
Manresa per defensar els estudis de mines i els valors afegits que suposen. 
Diu que aquests estudis només s’han d’impartir a la capital del Bages ja que si es fa un 
desdoblament amb els estudis de l’Escola Tècnica Superior d’enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona es pot provocar a la llarga el tancament al Bages per 
manca de demanda. 
S’ha d’apostar pels estudis universitaris a Manresa, al Campus manresà i a la tradició 
minera de la Comarca. Creuen que també és important aposar pel territori i la 
universitat s’ha de mirar com una inversió de futur i no com una despesa i és per això 
que votaran favorablement. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.9 del Grup Municipal de CiU per a la continuïtat dels 
Estudis de Mines de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
El senyor Josep Maria Mata, vol agrair a tothom el suport donat,  en nom de l’ONG 
Mineria per al Desenvolupament, en nom de  l’EPSEM a través del seu director i del 
Departament.    
 
El president diu que continuaran amb les Proposicions segons l’Ordre del dia i dóna la 
paraula al secretari. 
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6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que se suprimeixi la paga 

extra de Nadal dels sous dels càrrecs electes i dels càrrecs de confiança. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de  9 de desembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El dimecres dia 5 d'octubre el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, va 
anunciar un conjunt de mesures qualificades d'urgents i extraordinàries davant la greu 
crisi econòmica que patim. Entre elles destaca la supressió de la paga extra de Nadal 
per a aquest any dels consellers del Govern de la Generalitat i de tots els alts càrrecs 
de l'Administració de la Generalitat, en total, aquesta mesura afectarà a 350 càrrecs 
polítics. Són mesures que van ser qualificades com a ineludibles per reduir el dèficit 
mentre subsisteixi l'actual crisi econòmica i les actuals taxes d'atur, i per donar 
exemple per part dels polítics. 
 
Davant d’aquesta situació, des de PxC considerem que és necessària una reacció 
solidària de la classe política representada a l’Ajuntament, perquè això és el que 
espera de nosaltres la societat manresana.  
 
La retallada de la paga extra de Nadal que nosaltres proposem és simbòlica perquè no 
resoldrà el tema de les finances però seria una demostració, per coherència, que som 
els primers en aplicar-nos mesures d’estalvi. 
  
Els polítics hauríem de ser els primers en demostrar la urgència i la duresa dels 
ajustos comptables que han de venir, per compensar el nostre retrocés en 
competitivitat i l’endeutament que entre tots hem propiciat. 
 
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció del següent 
acord:  
 
Que se suprimeixi la Paga Extra de Nadal d'aquest any dels sous dels càrrecs electes i 
de la dels càrrecs de confiança política, perquè això és el que espera de nosaltres el 
conjunt de la societat manresana.” 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, manifesta que si amb aquesta 
proposició es pogués aconseguir que moltes de les persones que ho estan passant 
malament deixessin de passar-ho, de ben segur que cap company del Consistori la 
posaria en dubte, però que malauradament això no és així. Amb tot, pensa que no és 
una proposició agosarada ni fora del normal. Sap que la regidora de Serveis Socials 
està treballant fent tot el possible per ajudar a les persones que passen per dificultats. 
Afegeix que CiU també ho van proposar i es va aprovar, malgrat que reconeix que els 
sous que guanyen els càrrecs de la Generalitat són molt més elevats que els que es 
guanyen a nivell municipal. Admet que si ell tingués l’oportunitat de fer-ho també ho 
faria, però com que troba que en aquesta sala no hi ha gairebé cap partit a qui se li 
votin a favor les seves proposicions, siguin del tema que siguin, sap que la paga extra 
la cobraran. Tot i això, pensa que el seu partit havia de presentar aquesta proposició. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que cal anar alerta amb el 
que es presenta per tal que hi pugui haver un debat clar i que se sàpiga exactament 
què diu el text, què suposa, etc. Diu això perquè li sembla important que es tingui en 
compte l’evolució de les coses, perquè sinó a cada Ple es podria demanar que els 
polítics es rebaixessin el sou. Recorda que a l’acabar el mandat anterior hi va haver un 
decrement de l’assignació als càrrecs electes del 15% respecte el que tenien a l’inici i 
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que al començar aquest mandat no es va fer cap tipus d’increment, i que a més, es va 
fer un esforç important de disminució de les dedicacions. Actualment les dedicacions 
de l’equip de govern estan a 8,9 malgrat que el conformen 11 persones, el que vol dir 
que molts membres de l’equip de govern no tenen el 100% de la dedicació, i per tant, 
tampoc el 100% de la retribució. Aquest estalvi, més l’estalvi en càrrecs de confiança  
suposa aproximadament 350.000 € en un exercici pressupostari. Per tant, li sembla 
important que es tinguin en compte els rebaixos que s’han fet fins ara (el 15% del 
mandat anterior més  els 350.000 € de començaments del mandat actual), ja que sinó 
el que es transmet a la ciutadania és un populisme perillós amb la intenció de caure 
més simpàtics a la població. A part d’això, troba que el fet que les proposicions no 
estiguin escrites directament des de Manresa també hi afecta, igual que el fet que 
aquesta estigui redactada en primera persona, ja que li sorprèn que s’estigui parlant de 
donar exemple quan la moció no afecta pas a les persones que la presenten, com 
tampoc afecta a tots els grups de l’oposició perquè no tenen aquesta paga extra. 
 
El senyor Antoni Llobet diu que tothom ha de fer esforços i que no se sap què 
decidiran els governs d’administracions superiors però que segons el què decretin 
afectarà al conjunt dels treballadors de l’administració pública, i per tant també als qui 
hi estan políticament al càrrec. Així doncs, és probable que arribi el moment en el que 
calgui tornar-se a replantejar aquestes qüestions, però troba que el que no pot ser és 
que es demani cada mes, com si el món comencés de nou, fins que la retribució arribi 
a zero. Pensa que això seria molt demagògic i poc realista, perquè no s’està explicant 
la situació real d’aquests temes. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, manifesta que la seva 
proposta no és ni demagògica ni populista i que tampoc és cap bestiesa. Diu que  
tothom té la seva manera de pensar i que és molt respectable. Assenyala que el que la 
gent demana als polítics és que facin bé la feina i que no siguin demagogs. Pensa que 
en el cas d’aquest govern municipal s’està fent bé la feina i diu que han estat els 
mateixos companys de partit i el mateix senyor Artur Mas els que han fet aquesta 
proposta, així que ells també deuen ser demagògics i populistes. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que la proposta de treure la 
paga extra de Nadal dels càrrecs de la Generalitat era una proposta nova, però reitera 
que al que ell feia referència en la seva intervenció és al decrement del 15% del sou a 
finals del mandat anterior i a la reducció de 350.000 € fa menys de 6 mesos en aquest 
Ajuntament. Diu que si no es tenen clars els temps això pot portar a que cada mes, a 
cada Ple, es portin propostes de rebaixa noves, i només pretenia contextualitzar-ho. 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 11 vots negatius (11 
GMCiU), 2 vots afirmatius (2 GMPxC) i 10 abstencions ( 4 GMS, 2 GMERC, 2 GMPP, 
2 GMCUP). 
 
 
L’alcalde proposa el debat conjunt, però votació separada de les proposicions 6.2 i 6.3 
i s’aprova per assentiment dels presents. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear un Reglament 

que determini la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent 
per tal d’introduir un nou recàrrec en les ordenances de l’any 2013. 

 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’instar als bancs i 

caixes d’estalvi a posar a la disposició de la Borsa de lloguer de l’Oficina 
Local d’Habitatge, els habitatges desocupats de la seva propietat. 
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El secretari presenta la proposició 6.2 del Grup Municipal de la CUP, de 10 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que segons dades ofertes per aquest mateix Ajuntament, a Manresa hi ha 
aproximadament 7000 habitatges desocupats. 
 
Atès que la sortida al mercat de lloguer d’aquests habitatges afavoriria l’accés a 
l’habitatge de moltes persones i famílies. 
 
Atès que un recàrrec en l’IBI per als habitatges permanentment desocupats afavoriria 
la seva sortida al mercat de lloguer. 
 
Atès que en el ple del mes de gener de l’any 2009 es va aprovar una moció que 
instava a aquest Ajuntament a redactar un reglament municipal que establís a tots els 
efectes la consideració d’habitatge desocupat. 
 
Proposa: 
 
1. L’elaboració d’un reglament que estableixi la condició d’habitatge desocupat amb 
caràcter permanent per tal d’introduir un recàrrec en l’Impost de Béns Immobles a les 
ordenances fiscals de l’any 2013.” 
 
 
El secretari presenta la proposició 6.3 del Grup Municipal de la CUP, de 10 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació 
 
“Atès que segons dades facilitades per l’Ajuntament a Manresa hi ha aproximadament 
7000 habitatges desocupats. 
 
Atès que la sortida al mercat de lloguer d’aquests habitatges afavoriria l’accés a 
l’habitatge de moltes persones i famílies. 
 
Atès que els bancs i caixes d’estalvi son titulars d’un gran nombre d’habitatges 
desocupats. 
 
Atès que Manresa disposa d’una Borsa de lloguer gestionada per l’Oficina Local 
d’Habitatge. 
 
Proposa. 
 
1. Que l’Ajuntament sol·liciti, per escrit i mitjançant la convocatòria d’una reunió, a totes 
les entitats bancàries que operen a la ciutat el llistat d’habitatges desocupats dels 
quals són titulars. 
 
2. Que l’Ajuntament insti, per escrit i mitjançant la convocatòria d’una reunió, a les 
entitats bancàries que operen a la ciutat a incorporar tots els habitatges desocupats de 
la seva propietat a la borsa de lloguer municipal.” 
 
El senyor Adam Majó assenyala que el punt 6.3 i el 6.4 també els recull la proposició 
6.8 d’ERC, i per això proposa debatre-les conjuntament. L’alcalde diu que no ho fa per 
cap caprici de la presidència, sinó perquè en la Junta de Portaveus es va decidir fer les 
proposicions 6.2 i 6.3 conjuntament i les proposicions 6.4 i la 6.8 també conjuntament. 
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El senyor Adam Majó diu que segons les dades que disposa aquest mateix 
Ajuntament hi ha gairebé 7.000 habitatges desocupats a la ciutat. Pensen que aquesta 
xifra actualment deu ser encara més alta perquè el parc d’habitatges ha crescut i en 
canvi no ho ha fet la població. Comenta que molts d’aquests habitatges no estan en el 
mercat de lloguer, que és on ells voldrien que estiguessin i apunta que potser estan en 
el mercat de venda però, com que està paralitzat, a la pràctica no estan en cap mercat.  
 
Proposa que des de l’Ajuntament s’emprenguin mesures per empènyer als propietaris 
d’aquests habitatges a incorporar-los al mercat de lloguer, com per exemple 
l’elaboració d’un reglament que deixi clar què és un habitatge desocupat de forma 
permanent per tal que se’ls pugui aplicar un IBI diferent i més elevat i que serveixi 
d’incentiu als propietaris perquè els incorporin al mercat de lloguer. De fet, recorda que 
al gener del 2009 es va aprovar una moció en la que s’instava redactar aquest 
reglament, però que fins a hores d’ara no s’ha fet i tampoc ho ha fet cap instància 
superior (ni la Generalitat ni l’estat). Davant d’aquest buit, entenen que toca emprendre 
la iniciativa i fer-ho des de l’Ajuntament. Per tot això, demana el vot favorable dels 
assistents. 
 
Quant a la proposició 6.3, el senyor Adam Majó comenta que pensaven retirar-la 
perquè la 6.8 d’ERC ja la recull en els seus punts. Per això abans proposava defensar-
la conjuntament amb aquesta. Amb tot, complint amb el que es va acordar, la defensa 
ara tot i que després se’n tornarà a parlar. Assenyala que la major part d’aquests 7.000 
pisos buits són propietat de caixes d’estalvi o de bancs i per tant, entenen que seria bo 
que l’Ajuntament fes el pas de dirigir-se a les entitats bancàries per demanar-los, en 
primer lloc, la relació d’habitatges buits de la seva propietat, i en segon lloc proposar-
los que els incorporin a la borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge. Com que 
això, encara que no en els mateixos termes però sí en termes semblants, ja ho recull 
la proposició d’ERC i com que pensen que no val la pena votar dues coses iguals, el 
seu grup retira la proposta 6.3. 
 
L’alcalde obre la ronda d’intervencions dels grups amb relació al punt 6.2. 
 
El senyor Sebastià LLort, del Grup Municipal de PxC, troba que l’habitatge és un 
tema seriós i problemàtic a la ciutat de Manresa. Pensa que la persona que ha 
aconseguit comprar un habitatge aquest és un bé que li pertany, sigui com sigui que 
l’hagi adquirit -treballant o de la manera que sigui-, i creu que no és normal que se li 
hagi d’imposar una taxa perquè tingui el pis buit. Si l’ha pagat ell, amb aquell pis pot fer 
el que vulgui. En canvi, en el cas dels bancs sí que creu que se n’ha de parlar perquè 
els pisos els tenen perquè o bé no s’han pagat o bé els han construït directament, i 
aquests sí que s’haurien de posar a lloguer de cara a la gent que té problemes 
d’habitatge. 
 
El senyor Domingo Beltrán, del Grup Municipal del PP, pensa que un propietari pot 
gestionar els seus béns com li convingui. Tot i això, troba que estaria bé que es definís 
què s’entén per habitatge desocupat. Troba bé que l’objectiu que es busqui sigui l’ús 
d’aquell habitatge o posar-lo en lloguer, però no creu que sigui competència dels 
ajuntaments introduir un recàrrec en l’IBI perquè això pressiona els propietaris, i pensa 
que per això caldria instar a altres administracions com per exemple el govern de 
l’estat en el sentit que modifiquessin la Llei de Pressupostos, donat que és en aquesta 
llei on es recull l’increment de l’impost sobre béns immobles, i per tant, no es poden 
posicionar favorablement davant d’aquesta proposta i diu que el seu vot serà 
l’abstenció. 
 
Seguidament, el senyor Domingo Beltran pregunta al senyor Adam Majó si finalment 
mantenen la proposició 6.3. 
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El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, admet que en aquest Ple hi ha 
una bateria de propostes i mocions sobre el tema de l’habitatge i per tant, intentarà ser 
breu per no repetir arguments. Amb referència a la moció 6.2 diu que es troben davant 
de dues situacions reals: D’una banda, l’elevat número de pisos buits a la ciutat de 
Manresa, molts d’ells al centre de la ciutat, i d’altra banda, la bombolla immobiliària 
que farà que en els propers anys molts dels pisos que s’han construït quedaran sense 
vendre o llogar. Per tot plegat diu que això és un tema preocupant. 
 
Sap que s’han fet polítiques per afavorir la venda i el lloguer d’habitatges però en la 
situació actual això no serà suficient. Creu que és un llast que costarà molt de desfer-
se’n i per tant, troben correcte l’aplicació d’alguna nova mesura. Per tot això, el seu 
grup votarà a favor de la proposta d’elaboració d’un reglament, i si s’aprova caldrà 
veure com es farà. La casuística del perquè un pis està buit és molt variada i caldria 
veure en quins casos es podria apujar l’IBI, però en tot cas hi votaran a favor. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, diu que els sembla una 
bona idea la proposta de la CUP d’elaborar un reglament per determinar la condició 
d’habitatge desocupat però entenen que la Llei d’Hisendes Locals és molt clara sobre 
que es podrà fer un recàrrec de l’IBI quan es pugui demostrar clarament que hi ha un 
habitatge amb una desocupació continuada durant aproximadament 2 anys, però amb 
les condicions que fixi l’estat previ reglament. Per això entén que quan feien referència 
a que això ja es va plantejar l’any 2009, el que es proposava aleshores era trametre a 
l’estat la necessitat de posar èmfasi en la preocupació sobre el tema de l’habitatge. 
D’altra banda, diu que no sap com es pot determinar que un habitatge està desocupat 
donat que la casuística pot ser molt variada i que si es pren com a referència que no hi 
hagi empadronaments pot passar que hi hagi gent que no s’empadrona per motius 
diversos i que en canvi estiguin utilitzant un pis. Per això, pensen que d’aquests 7.000 
habitatges que per empadronament es podrien considerar desocupats, en realitat no 
tots ho deuen estar. Per tots aquests motius comunica que el seu grup s’abstindrà en 
la votació. Diu que no veuen massa viable aquest reglament i pensen que jurídicament 
s’hauria d’estudiar, tot i que saben que és un problema actual i que l’accés a un 
habitatge digne és un dret de tothom. 
 
El senyor Miquel Davins, del Grup Municipal de CiU, diu que atès que l’article 3 de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret de l’Habitatge defineix l’habitatge buit 
com aquell habitatge que roman desocupat permanentment sense causa justificada 
per un termini de més de 2 anys. Es consideren causes justificades els trasllats per 
raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament 
de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la 
propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi jurisdiccional pendent de resolució. Atès 
l’informe emès pel secretari d’aquest ajuntament de data 16 de desembre de 2009 en 
el que es diu que la determinació de les condicions reglamentàries perquè un immoble 
d’ús residencial es pugui considerar desocupat amb caràcter permanent per l’aplicació 
del recàrrec establert en aplicació de l’article 72/4 del TRLHL (Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals) no correspon al municipi perquè s’ha de determinar a través d’una 
norma de caràcter estatal o rang regal o reglamentari. És per això, que el grup de CiU 
votarà desfavorablement a aquesta proposició. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, a la referència que un parell 
de grups municipals han fet de la propietat privada diu que avui no ho qüestionaran 
però que, en tot cas, la propietat privada ha de ser compatible amb el dret de 
l’habitatge i amb altres requeriments d’interès públic, i de fet així consta a l’ordenament 
legal. Per tant entenen que aplicar un recàrrec als habitatges buits no qüestiona la 
propietat privada sinó que la condiciona a altres drets i interessos socials i col·lectius. 
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Per altra banda, assenyala que el Grup Socialista deia que la casuística és molt 
diversa i que hi ha dificultats per elaborar aquest reglament i per determinar què és un 
habitatge desocupat de forma permanent, però després el portaveu del Grup de CiU 
ha fet un petit esbós dels paràmetres que podrien guiar a l’hora de fer aquest 
reglament i a ell li sembla que se’n sortirien. Reconeix que sí que hi ha gent que està 
vivint en un pis i que no hi estan empadronats, però això se soluciona empadronant-
s’hi, i que precisament el padró és per això. Diu que és una obligació, si no legal sí 
que, com a mínim, cívica. Entenen que pot ser més o menys difícil l’elaboració 
d’aquest reglament però que no és impossible. 
 
Pel que fa a la qüestió de si és o no és legal diu que és dubtós que això sigui una 
competència de l’estat i que l’ajuntament no hi pugui fer res, perquè d’entrada quan 
l’estat no exerceix la seva obligació, els ajuntaments, com a responsables en certa 
manera subsidiaris i en aquesta manera a la inversa, tenen el marge d’anticipar-se i fer 
la proposta que l’estat no ha fet. Després ja es veuria què passa, doncs potser al final 
és possible que ho recorrin i es que es perdi però s’haurien aconseguit dues coses: la 
primera, fer pressió política i pedagogia, ja que si tots els ajuntaments d’aquest país 
fessin el mateix, potser al final l’estat reaccionaria. En segon lloc, ja es tindria la feina 
feta i potser aquest reglament els podria ser útil i estalviar feina. Insisteix en la 
idoneïtat de la moció i torna a demanar el vot favorable dels grups. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2 a votació i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (11 
GMCiU i 2 GMPxC), 4 vots afirmatius (2 GMERC i 2 GMCUP) i 6 abstencions (4 GMS i 
2 GMPP). 
 
No es vota la proposició 6.3 perquè ha estat retirada. 
 
 
L’alcalde proposa el debat conjunt, però votació separada de les proposicions 6.4 i 6.8 
i s’aprova per assentiment dels presents. 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de proposar al Col·legi 

d’Advocats de Manresa que col·labori amb l’Oficina Local d’Habitatge 
oferint assessorament a les persones i famílies que es vegin afectades 
per una possible execució hipotecària. 

 
6.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’adopció de mesures de 

suport al dret a l’habitatge i de seguiment i assessorament dels 
processos de desnonament 

 
El secretari presenta la proposició 6.4 del Grup Municipal de la CUP, de 10 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que les execucions hipotecàries estan provocant un elevat nombre de 
desnonaments així com nivells inassumibles d’endeutament per a persones i famílies. 
 
Atès que el febrer del 2011 aquest Ajuntament va aprovar  oferir, a través de la Oficina 
Local d’Habitatge i Rehabilitació, informació a famílies i persones individuals sobre els 
serveis on poden rebre assessorament legal i mediació, per tal de trobar alternatives 
que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 
 
Atès que en altres municipis l’Auntament ha arribat a un acord amb el Col.legi 
d’Advocats per tal d’oferir directament i de forma conjunta assessorament legal a les 
persones que afronten una possible execució hipotecària . 
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Proposa: 
 
1. Iniciar de forma immediata converses amb el Col·legi d’Advocats de Manresa per tal 
d’oferir de forma conjunta i gratuïta per l’usuari assessorament legal encaminat a evitar 
que una execució hipotecària comporti el desnonament de la persona o la família 
afectada.” 
 
 
El secretari presenta la proposició 6.8 del Grup Municipal d’ERC, de 15 de desembre 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“L’actual situació de crisi econòmica va començar amb l’esclat de l’anomenada 
“bombolla immobiliària”, per passar a instal·lar-se a quasi tots els àmbits de la vida 
econòmica i social. Amb el marc legal actual, aquesta situació comporta que moltes 
famílies siguin desnonades de la seva llar i obligades a seguir pagant la hipoteca de 
l’immoble que ja no tenen.  
 
Aquests processos d’execució hipotecària evidencien l’incompliment de diverses 
disposicions recollides a la Constitució Espanyola o al Pacte Internacional sobre Drets 
Econòmics, Social i Culturals, respecte al dret a l’habitatge, del qual l’estat espanyol 
n’és signatari.  
 
ATESOS: 
 
Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta més famílies. 
 
Atès que és generalitzada entre partits polítics, entitats socials i moviments ciutadans 
la reclamació de modificar la regulació hipotecària incorporant-hi la dació en 
pagament. 
 
Atès que la pèrdua de l’habitatge dificulta que les persones afectades puguin 
desenvolupar-se amb normalitat dins els àmbits familiar, professional i social. 
 
Atès que l’aspecte legislatiu depèn bàsicament de la normativa estatal, però que els 
seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, donat que són als 
ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades cercant-hi ajuda.  
 
Atès que la solució de fons a la situació generada no és a les mans dels consistoris, 
però com a administració més propera als ciutadans han de gestionar i facilitar 
iniciatives que donin resposta a aquesta creixent problemàtica social.  
 
Atès que hi ha diverses iniciatives, sorgides de diferents ens, destinades a minimitzar 
l’impacte de la crisi hipotecària i la pèrdua de l’habitatge de nombroses famílies. 
 
Prenem els següents  
 
ACORDS:  
 

1. Declarar Manresa com a ciutat activa i compromesa en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge. 

 
2. Reiterar al Govern espanyol la necessitat de modificar l’actual legislació en 

matèria de regularització hipotecària per tal que inclogui la figura de la dació en 
pagament.  
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3. Oferir un servei d’informació, assessorament i mediació adreçat a les persones 
amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua del domicili 
habitual, i a les immerses en procediments d’execució hipotecària, per tal de 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 

 
4. Coordinar l’actuació amb el servei “Ofideute” de la Generalitat de Catalunya, 

així com mancomunar accions preventives i pal·liatives amb les entitats, 
associacions i organitzacions professionals i amb els departaments i serveis 
municipals coneixedores de la problemàtica vinculada als desnonaments de 
famílies en situació d’insolvència sobrevinguda. 

 
5. Impulsar la creació d’una “borsa de recursos residencials disponibles” de la 

ciutat, que reforci la borsa d’habitatges de lloguer social, fomenti l’acció 
conjunta dels sectors públic i privat i dels agents socials implicats (Ajuntament, 
entitats financeres, col·legis professionals i entitats del tercer sector vinculats, 
entre d’altres), i estableixi un protocol d'actuació d'urgència pels casos de 
famílies desnonades.  

 
6. Convocar els directors de les entitats bancàries que operen en el municipi per 

tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions 
hipotecàries. Així mateix, per donar un ús social temporal a l’estoc d’habitatges 
desocupats que tenen, amb la seva cessió en règim de lloguer social. 

 
7. Reforçar la difusió de les ajudes disponibles en matèria d’habitatge que 

actualment es poden tramitar a través de les diferents administracions. 
 

8. Habilitar un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a 
Manresa, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant als jutjats de Manresa i als administradors de finques informació 
estadística mensual sobre els processos en curs i els d’execució previstos. 

 
9. Canalitzar totes aquestes actuacions a través de l’Oficina Local d’Habitatge, de 

l’empresa municipal FORUM (Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, 
S.A.). 

 
10. Fer arribar aquests acords a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de        

Catalunya, al Congreso de los Diputados espanyol, a la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, i a les associacions veïnals i entitats del tercer sector de la 
ciutat.” 

 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, explica que al febrer de 2011 
l’Ajuntament de Manresa va aprovar una moció en la que s’oferia a les persones 
amenaçades de desnonament a causa d’una execució hipotecària l’assessorament i el 
suport de l’Oficina Local de l’Habitatge. En realitat, aquesta oficina té dificultats per 
oferir aquest assessorament, entre altres coses perquè està col·lapsada per demandes 
de diversos tipus i els consta que des del Col·legi d’Advocats estarien disposats a 
col·laborar en aquesta tasca d’assessorament. De fet, els van dir que des de la 
regidoria de Serveis Socials també s’hi havien dirigit. Per tant, els sembla important 
que això no sigui una gestió personal d’aquest Grup municipal o de la regidora en 
qüestió sinó que sigui una decisió del Ple i que per això es porta aquí, amb el benentès 
que el Col·legi d’Advocats està disposat i té una actitud favorable a arribar a un acord. 
Per tot això, demana el vot favorable dels assistents. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que la moció que presenta el 
seu grup proposa una paquet important de mesures per intentar fer front al problema 
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de l’habitatge des de dues vessants: Per una banda, el problema de les persones que 
tenen dificultats per pagar la seva hipoteca i a les que no s’accepta la dació en 
pagament i que, per tant, queden fora de la seva vivenda i a sobre han de fer front al 
pagament de la hipoteca. Troba que costa d’entendre que quan es va a demanar una 
hipoteca, el banc doni els diners perquè la garantia és el pis, però que quan tornen el 
pis encara hagin de pagar més diners. D’altra banda, diu que la pèrdua de l’habitatge, 
més enllà que l’habitatge sigui un dels drets fonamentals recollits en la Constitució, no 
només comporta una problemàtica a nivell de personal i familiar, ja que també acaba 
sent un problema per la ciutat. Des d’aquest punt de vista, troba que com a 
responsables d’un ajuntament no es pot obviar aquest problema perquè al final acaba 
repercutint al municipi. 
 
Comenta que una de les mesures que el Grup d’ERC demanen no és de competència 
municipal sinó que correspon al govern estatal i consisteix en que es modifiqui la 
legislació per tal que la cancel·lació d’hipoteca reculli la dació en pagament. En aquest 
sentit, diu que en la situació actual de crisi econòmica i davant la deslleialtat que 
mostra l’estat espanyol envers Catalunya, creu que no s’han de deixar de fer mocions 
només pel fet que no siguin de competència municipal, al revés, creu que s’ha de 
continuar fent pressió política a l’estat en tots aquells temes en que al final els 
municipis tenen un mal finançament per tirar endavant els serveis que presten. Només 
per aquest fet, ja val la pena que des dels ajuntaments es faci constantment pressió 
política. L’objectiu de la moció que es presenta és afavorir a les persones que pateixen 
aquest problema. 
 
També es demanen un conjunt de mesures que van orientades a que l’oficina 
d’habitatge de FORUM, la qual ha demostrat haver treballat i conèixer bé el món de 
l’habitatge, pugui oferir una sèrie de serveis i mediació amb la gent que té aquest 
problema. El senyor Joan Vinyes, recollint una de les propostes de la CUP que 
finalment ha estat retirada, diu que els sembla que és el moment que l’Ajuntament  
convoqui una reunió de l’equip de govern i l’empresa municipal FORUM amb totes les 
entitats bancàries per veure com es podria fer perquè des de l’Ajuntament es pugui 
ajudar els bancs a traslladar aquests pisos que tenen difícil sortida a la borsa social 
d’habitatge de lloguer que en aquests moments ja està funcionament des de FORUM.  
 
Amb totes aquestes mesures, juntament amb les polítiques d’assessorament i 
d’acompanyament a les persones i amb la implicació del Col·legi d’Advocats, tal i com 
feia referència la CUP pensa que es podrà millorar l’atenció a les persones així com la 
situació del mercat de l’habitatge de Manresa. Per tot això, demana el vot favorable 
dels presents. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, està d’acord amb que es 
pugui donar assessorament gratuït i ajut moral a qui ho necessiti perquè les 
circumstàncies en les que es troben aquestes persones i les seves famílies són molt 
dures. Quant a l’ajuda econòmica diu que això ja no és possible perquè les 
circumstàncies no ho permeten. Assenyala que el seu grup votarà a favor. Amb tot, 
admet que hi ha casos, encara que mínims, en que hi ha persones que s’aprofiten i 
que diuen que no poden pagar el lloguer però que es gasten els diners en altres coses. 
Pensa que aquests casos haurien d’estar perseguits i penats un per un. 
 
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, amb relació a la proposició 
6.4 i els punts de la 6.8 que coincideixen amb la 6.4 i que fan referència a l’assessoria i 
a l’atenció de les famílies que passen per un mal moment i que es veuen obligades a 
prescindir del seu habitatge, diu que hi podrien estar d’acord però que les proposicions 
comprenen altres termes com la dació, aspecte que pensen que podria arribar a 
fomentar un mercat paral·lel d’especulació i per tant, als grans inversors els pot sortir 
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una inversió gratuïta, atès que si inverteixen i els surt malament perquè no poden fer 
front a aquest cost el resultat del risc seria zero. També consideren que aquest 
aspecte podria disparar els preus del mercat.  
 
El seu grup aposta per una reforma de la llei concursal que permeti mecanismes 
d’alliberació dels deutors després de la execució hipotecària, però sempre que hi hagi 
garanties. Per això informa que el vot del seu grup en ambdós casos serà d’abstenció. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que el posicionament 
del seu grup en aquestes dues proposicions serà favorable. Creuen que és molt 
important que no només s’ajudi i s’assessori a les persones que es troben en un 
procés de desnonament, sinó que ha d’haver una tasca preventiva des dels Serveis 
Socials, la qual pensa que ja s’està fent, per detectar els casos de les persones que 
estan en risc de patir aquesta situació en qualsevol moment. Troba que és molt 
important fer pedagogia de base per tal que la gent conegui de primera mà amb què 
es pot trobar i com afrontar-ho. L’acompanyament i la mediació amb les entitats 
bancàries també és important, perquè les persones amb més risc d’exclusió social són 
les que acostumen a no tenir el coneixement suficient per enfrontar-se a les entitats 
bancàries i aquest procés de mediació garantiria moltes vegades que les execucions 
forçoses no es portessin a terme o que es solucionessin d’una altra manera. 
 
El seu Grup creu que els recursos residencials disponibles han d’estar-hi i s’han de 
posar a disposició d’aquestes persones i, segons té entès, les actuacions per detectar 
els casos ja s’han plantejat a FORUM per tal que no es produeixin desnonaments 
forçosos que probablement per la normativa vigent poden ser ràpids. 
 
Per altra banda, pensen que aquest acord és bo que es traslladi a les altes instàncies 
de la Generalitat i de l’estat per tal que facin palès que els municipis de Catalunya 
pensen que està en perill el dret fonamental de l’habitatge i a un habitatge digne, ja 
que molts dels habitatges desocupats no compleixen els requisits mínims i moltes 
vegades per això estan desocupats. 
 
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, s’adreça al senyor Adam 
Majó per explicar-li que fa mesos que estan treballant amb el Col·legi d’Advocats per 
altres temes i que sobre la problemàtica de l’habitatge en concret, ja fa com un mes i 
mig que hi estan parlant. Han estat reflexionant sobre el tipus de col·laboració que el 
Col·legi d’Advocats podria fer amb l’Ajuntament i molts dels aspectes amb els que 
podrien treballar tenen a veure amb la moció que presenta ERC. Per això, demana al 
senyor Adam Majó que retirin la seva moció per tal que tothom s’adhereixi i subscrigui 
la d’ERC perquè aquesta reflecteix tota la dinàmica de treball que s’està portant, amb 
el compromís que amb els acords que es prenguin l’equip de govern preveu plasmar-
los a principis del 2012, els quals consisteixen bàsicament amb 3 aspectes bàsics: La 
informació al ciutadà -en concret a les persones que estan passant per problemes 
importants-, l’assessorament i la mediació. En tota aquesta tasca s’ha de veure com el 
Col·legi d’Advocats pot intervenir amb les entitats bancàries i també amb el seguiment 
dels processos d’execució. La senyora M. Mercè Rosich troba que no poden votar a 
favor de la moció de la CUP perquè en aquesta es parla d’”iniciar”, i tal i com ha 
explicat, aquest treball ja s’està fent, per això els reitera que retirin la seva moció per 
mirar d’agrupar-la amb la d’ERC. 
 
Sobre la moció 6.8 que presenta ERC, la senyora M. Mercè Rosich diu que l’equip de 
govern és molt conscient de la problemàtica social, no només de l’actual sinó de la que 
es presenta, i que quan se’ls demana que es declari Manresa com una ciutat activa i 
compromesa troba que, si més no pel que pertoca a la seva regidoria, intenten anar 
més enllà per veure i establir nous paradigmes d’actuació perquè pensen que els 
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models i els processos de serveis socials que s’han seguit fins ara han deixat de ser 
vàlids. Amb aquest nou plantejament s’està establint un altre model de treball conjunt 
amb el Col·legi d’Advocats i amb altres estaments i entitats de la ciutat. Entre tots els 
elements, el de l’habitatge és molt important així com el de la conseqüència de que 
una família es quedi sense habitatge. Diu que les persones poden no tenir per menjar, 
però que si a més a més ni tan sols tenen un sostre, Serveis Socials és el responsable 
municipal, directament o indirecta, de donar-los resposta amb una intervenció social el 
més favorable possible. 
 
Troba que en la moció 6.8, els acords 3, 6 i 8 són els que s’estan treballant amb el 
Col·legi d’Advocats perquè tots ells tenen a veure amb la informació, l’assessorament, 
la mediació i el seguiment dels processos de desnonament. Afegeix que aquest vincle 
amb el Col·legi d’Advocats també passa pels serveis jurídics de l’Ajuntament. 
 
La senyora M. Mercè Rosich indica que en aquests moments Serveis Socials també 
s’està coordinant amb el servei de l’Ofideute i s’estan valorant molts dels aspectes que 
es demanen a la moció. 
 
Amb relació a la creació d’una borsa de recursos residencials disponibles, assenyala 
que s’està recollint tot el que va arribant de diverses fonts, com per exemple els 3 
pisos de Càritas, o els 39 que ha ofertat la Generalitat amb uns lloguers molt baixos i 
que actualment FORUM i Serveis Socials els estan valorant. 
 
Troba que seria absurd que Serveis Socials i FORUM no treballin junts aquest 
aspecte. Diu que totes les accions sobre aquest tema estan controlades per Serveis 
Socials, no sap si es pot escapar alguna actuació, però la tipologia de persones, les 
necessitats, les dades, etc. passen per Serveis Socials i és Serveis Socials qui informa 
i dóna les dades d’alarma a les entitats que poden donar recolzament, i per tant 
FORUM rep els informes i valoren si a una família els correspon que se’ls baixi el 
lloguer, que se’ls mantingui o que se’ls ajudi d’alguna manera. 
 
Finalment, pensa que els acords que avui es prenguin han d’anar més enllà de la Sala 
de Plens i que amb el nou paradigma que preveuen que hi haurà en els mesos propers 
amb casos més greus, tant el govern central com l’autonòmic han de saber com se 
senten els municipis i com han d’ajudar en aquest treball. Per tot això, votaran a favor 
de la moció d’ERC si la CUP retira la seva. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que retiraran la seva 
moció sempre i quan en la d’ERC, en el punt 3 on es diu “oferir un servei d’informació” 
s’hi afegeixi “, en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats,”, ja que per a ells és 
important que es faci una referència explícita al Col·legi d’Advocats. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, assenyala que el seu grup 
accedeix a la petició que formula la CUP. 
 
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, aclareix que el seu grup no 
ha posat en dubte la gestió de Serveis Socials i de FORUM amb relació a les famílies 
que puguin estar necessitades a l’hora de valorar aquesta necessitat i diu que li 
sembla que ha estat un altre representant d’un altre partit. Troba que si s’ha pogut 
interpretar així, de cap manera havia estat la seva intenció. El que el seu grup ha 
plantejat ha estat el tema de la dació, que pot donar peu a que hi hagi especuladors o 
a que es disparin els preus de l’habitatge. 
 
L’alcalde aclareix els termes de la proposició que seguidament se sotmet a votació i 
que consisteix en què es retira la proposició 6.4, i que en la proposició 6.8,  en el seu 
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punt 3 s’hi afegeix l’esmena in voce de la CUP amb la referència a la col·laboració del 
Col·legi d’Advocats. 
 
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal d’ERC a votació amb l’esmena in 
voce de la CUP, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS, 2 GMERC, 
2 GMPxC i 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPP) i, per tant, es declara acordat: 
 
“L’actual situació de crisi econòmica va començar amb l’esclat de l’anomenada 
“bombolla immobiliària”, per passar a instal·lar-se a quasi tots els àmbits de la vida 
econòmica i social. Amb el marc legal actual, aquesta situació comporta que moltes 
famílies siguin desnonades de la seva llar i obligades a seguir pagant la hipoteca de 
l’immoble que ja no tenen.  
 
Aquests processos d’execució hipotecària evidencien l’incompliment de diverses 
disposicions recollides a la Constitució Espanyola o al Pacte Internacional sobre Drets 
Econòmics, Social i Culturals, respecte al dret a l’habitatge, del qual l’estat espanyol 
n’és signatari.  
 
ATESOS: 
 
 Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta més famílies. 
 Atès que és generalitzada entre partits polítics, entitats socials i moviments 

ciutadans la reclamació de modificar la regulació hipotecària incorporant-hi la dació 
en pagament. 

 Atès que la pèrdua de l’habitatge dificulta que les persones afectades puguin 
desenvolupar-se amb normalitat dins els àmbits familiar, professional i social. 

 Atès que l’aspecte legislatiu depèn bàsicament de la normativa estatal, però que 
els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, donat que són als 
ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades cercant-hi ajuda.  

 Atès que la solució de fons a la situació generada no és a les mans dels 
consistoris, però com a administració més propera als ciutadans han de gestionar i 
facilitar iniciatives que donin resposta a aquesta creixent problemàtica social.  

 Atès que hi ha diverses iniciatives, sorgides de diferents ens, destinades a 
minimitzar l’impacte de la crisi hipotecària i la pèrdua de l’habitatge de nombroses 
famílies. 

Prenem els següents  

ACORDS:  

1) Declarar Manresa com a ciutat activa i compromesa en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge. 

 
2) Reiterar al Govern espanyol la necessitat de modificar l’actual legislació en 

matèria de regularització hipotecària per tal que inclogui la figura de la dació en 
pagament. 

3) Oferir, en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats, un servei d’informació, 
assessorament i mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament 
de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua del domicili habitual, i a les immerses en 
procediments d’execució hipotecària, per tal de trobar alternatives que no 
comportin la negació del dret a l’habitatge. 

 
4) Coordinar l’actuació amb el servei “Ofideute” de la Generalitat de Catalunya, 

així com mancomunar accions preventives i pal·liatives amb les entitats, 
associacions i organitzacions professionals i amb els departaments i serveis 
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municipals coneixedores de la problemàtica vinculada als desnonaments de 
famílies en situació d’insolvència sobrevinguda. 

5) Impulsar la creació d’una “borsa de recursos residencials disponibles” de la 
ciutat, que reforci la borsa d’habitatges de lloguer social, fomenti l’acció 
conjunta dels sectors públic i privat i dels agents socials implicats (Ajuntament, 
entitats financeres, col·legis professionals i entitats del tercer sector vinculats, 
entre d’altres), i estableixi un protocol d'actuació d'urgència pels casos de 
famílies desnonades.  

 
6) Convocar els directors de les entitats bancàries que operen en el municipi per 

tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions 
hipotecàries. Així mateix, per donar un ús social temporal a l’estoc d’habitatges 
desocupats que tenen, amb la seva cessió en règim de lloguer social. 

 
7) Reforçar la difusió de les ajudes disponibles en matèria d’habitatge que 

actualment es poden tramitar a través de les diferents administracions. 
 

8) Habilitar un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a 
Manresa, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant als jutjats de Manresa i als administradors de finques informació 
estadística mensual sobre els processos en curs i els d’execució previstos. 

 
9) Canalitzar totes aquestes actuacions a través de l’Oficina Local d’Habitatge, de 

l’empresa municipal FORUM (Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, 
S.A.). 

 
10) Fer arribar aquests acords a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al Congreso de los Diputados espanyol, a la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, i a les associacions veïnals i entitats del tercer sector de la 
ciutat.” 

 
 
El secretari fa constar que a l’entrar en el coneixement del punt 6.5 el senyor Xavier 
Javaloyes abandona la Sala de Plens. 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’organitzar una matinal 

de debat sobre la Festa Major de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 10 de desembre 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la Festa Major és la més participada de totes les que es fan a la ciutat de 
Manresa i que cada any genera un cert debat sobre qüestions diverses. 
 
Atès que la Festa Major de Manresa és patrimoni de tots els veïns i veïnes de la ciutat 
i que és voluntat d’aquest Ajuntament recollir-ne les propostes i crítiques. 
 
Proposa: 
 
1. Convocar des de l’Ajuntament i en un termini màxim de tres mesos a totes les  
entitats i col·lectius que organitzen actes de la Festa Major de Manresa, així com als 
ciutadans i ciutadanes a títol individual, a una matinal de debat sobre el seu contingut, 
el model organitzatiu i els possibles aspectes a millorar.” 
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El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de CUP, diu que la Festa Major de la 
ciutat de Manresa és la més important generant molta expectació i provocant també 
molt debat i queixes, fet normal per la magnitud dels actes.  
Creuen que s’hauria de donar la paraula a tota la ciutadania per tal que la festa sigui 
més participativa i tothom pogués dir la seva sobre els continguts i criteris generals 
que hauria de tenir la Festa.  
Se sap que hi ha una entitat, l’Associació Manresa de Festa, però seria bo ampliar i fer 
la Matinal per col·laborar a fer una festa on es tingui més en compte la voluntat dels 
ciutadans de Manresa, fet que la faria més participativa i més entenedora pel tema 
dels criteris i pressupostos. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, creu que la participació és 
important i s’ha de reconèixer la feina feta per Manresa de Festa, se sap que es vol 
ampliar la participació a experts, però creu que pot ser caòtic el fet de muntar i 
organitzar una matinal, tot i que estan d’acord amb el concepte bàsic de la proposta. 
 
La senyora Sònia Diaz del Grup Municipal Socialista, els hi sembla favorable la 
proposició pel fet de fomentar la participació i obertura a la ciutadania, tot i que 
entenen que l’Associació de  Manresa de Festa està oberta, posant l’exemple del cas 
del Consell dels Infants en una de les seves sessions plenàries l’any passat va decidir 
proposar activitats per la Festa Major sent tant simple com només informant-los de la 
proposta i participant en totes les reunions. Creu que través del Consell de Cultura o 
Consell de Districte es podrien aprofitar i no crear més espais. 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU,  diu que tothom està d’acord 
amb el plantejament de la participació del debat i de l’opinió, però creu que no cal 
organitzar una matinal ni creu que el Ple ho hagi de decidir, entre d’altres coses 
perquè ja s’està fent, ja que l’Associació de Festa té l’objectiu d’organitzar les dues 
festes més participatives de la ciutat, la Festa Major i la Fira de l’Aixada, sent una 
entitat oberta i activa en la qual totes les entitats que tinguin interès en participar ho 
poden fer, i creu que des d’aquesta entitat ja es pot canalitzar. Ja està previst que 
durant aquest any vinent es convocarà un consell d’experts que puguin aportar 
experiències, opinions, coneixedors del món de la festa a d’altres ciutats. 
 
No creu que sigui un problema per la ciutadania en aquests moments i torna a dir que 
creu que es un tema que no s’hauria d’aprovar pel ple donat que es un tema que ja 
està encarrilat i per això demana el vot desfavorable.  
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de CUP, creu que no tots els temes 
estan ben encarrilats ja que cada any es produeixen debats. No qüestionaven la forma 
de gestionar però si creuen que hi ha coses millorables. Diu que no tothom té 
coneixement de com participar a l’Associació Manresa de Fesa tot i que és una entitat 
oberta i participativa. 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, puntualitza dient que l’accés és 
fàcil i que ells estarien contents de que s’hi participi més, es compromet a parlar amb 
l’entitat per proposar una jornada, ja sigui matinal o no perquè si pugui apuntar tothom 
que vulgui. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal de la CUP a votació, i el Ple la 
rebutja per 13 vots negatius (11 GMCiU, 2 GMPxC) i 9 vots afirmatius (4 GMS, 2 
GMERC, 1 GMPP, 2 GMCUP). 
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6.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’adhesió al Fòrum 

Estratègia Catalana Residu Zero. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 10 de desembre 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en 
quantitat, diversitat i complexitat, degut a la cultura dels productes “d’un sol ús”, al 
sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que 
es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de difícil recuperació i 
reutilització. En els darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus municipals 
s’han centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i en potenciar la 
recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions, però posant un excessiu 
èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i incineradores).  
 
Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte els 
perjudicis  que causen els residus que se'n deriven. Per tant, ens trobem davant d'una 
manca d’aplicació del principi comunitari de  “responsabilitat ampliada del productor”.  
 
La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en l’administració 
i en els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos econòmics, socials i 
ambientals. Els productors i distribuïdors haurien d’assumir la seva part de 
responsabilitat, i els costos dels residus associats als seus productes, per tal 
d’endegar canvis en les formes de producció, distribució i consum que redueixin la 
generació de residus i la contaminació.  
 
En el moment actual de forta crisi, la implantació de mesures de prevenció de residus, 
tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una major eficiència en l’ús de 
materials i energia i contribueix a donar sortides a la crisi econòmica tenint en compte 
la necessària sostenibilitat ambiental.  
 
És en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalana (municipis i 
associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats 
ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum Estratègia Catalana 
Residu Zero.  
 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste International 
Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses administracions 
locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països. 
 
 L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament 
progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja estratègies i objectius 
concrets que permetin:  
 • tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en 
 matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.  
 • aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 
 Kg/habitant/dia.  
 • invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% dels 
 residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a 
 tractament finalista. 
 
Això es pot aconseguir:  
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 • Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i 
 processos per tal de considerar la seva viabilitat econòmica, social i ambiental.  
 • Evitant que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats 
 siguin destinats a l’abocador o a la incineració.  
 • Redissenyant els productes per tal que no facin residus o que aquests siguin 
 reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi.  
 • Evitant la producció i comercialització de productes per als quals no hi hagi 
 cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou 
 producte.  
 
Vist l’anterior, i atès que l’Ajuntament de Manresa està d’acord amb els objectius 
plantejats per l’Estratègia Catalana Residu Zero, es proposa al ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS  
 
1. Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero, i enviar 
l'acord a la secretaria de l'ECRZ que realitza la Fundació per a la Prevenció de 
Residus i Consum.  
 
2. Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir les bones 
pràctiques amb els altres municipis de la xarxa.  
 
3. Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi, perquè la 
societat el conegui, el comprengui, i participi dels seus objectius.  
 
4. Comprometre's a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de reducció 
de la fracció resta que concretin els objectius generals de l'Estratègia Catalana Residu 
Zero.  
 
5. Donar suport a la implantació del sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per 
envasos reutilitzables i d’un sol ús . 
 
6. Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que elaborin un 
marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus.  
 
7. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de CUP, explica que l’objectiu es 
adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero, que obligaria 
a l’Ajuntament a comprometre’s a unes mesures entre elles arribar a un nivell de 
producció de residus O, sent alguna de les propostes arribar a un nivell de producció 
de residus inferior a 1,20 kg residus per habitant i dia. Diu que la intenció és invertir 
l’actual repartiment de 70/30 (70% de residus no utilitzables i 30% residus 
recuperables), pogués ser al revés 30/70 (70% recuperables  i 30% de residus que no 
rebin tractament). 
És pretén adherir-se a la Xarxa, promoure l’estratègia de residus O i fer difusió, també 
donar suport a la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn per envasos  
reutilitzables i d’un sol ús. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, manifesta la intenció del seu 
Grup d’adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero, tot i 
així creu que pel que fa a la participació, promoció, difusió i campanyes per 
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conscienciar a la gent i el problema es què hi ha una gran part de la societat que no fa 
el que s’hauria de fer i també el fet que hi ha carrers a Manresa que no disposen de 
tots els contenidors, demanant a l’Ajuntament que s’intenti col·locar tots els 
contenidors.  
 
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, diu que ells com a Grup 
Municipal es volen adherir a la proposta de la CUP, fent només una reflexió del cost 
que es pot derivar de la participació a la Xarxa. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que ells també votaran 
favorablement a la proposta i comparteixen els objectius, creu que com a problema 
mediambiental que és durant anys ja s’han fet campanyes per conscienciar a la gent. 
Diu que ja no és tant el debat de quins elements s’han d’utilitzar perquè es puguin 
reciclar sinó el fet d’eliminar els elements.  
Creu que s’hauria de treballar amb els elements reciclables i treballar per no consumir 
envasos no reciclables ja que seria la única manera d’avançar. Demana al Parlament 
de Catalunya que elabori un marc normatiu per fer front a aquest problema. 
 
La senyor Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, diu que també es volen 
adherir a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu O i creuen que s’ha de 
treballar, desenvolupant accions locals de prevenció de residus però també treballar 
amb els sectors menys conscienciats de la societat manresana.  
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, vol deixar clar que per part 
de l’equip de govern ja és té una sintonia clara amb l’esperit de la Xarxa, pel que fa 
amb el foment de la prevenció en regeneració de residus, reduir la generació de 
residus, augmentar el nivell de reciclatge, valoració en matèria energètica, incentivació 
fiscal del sistema de gestió de residus que siguin més respectuosos amb el medi 
ambient, responsabilitat del productor pel que fa a la recollida, sistema de dipòsit,  però 
diu que el que preocupa és que cal fer-ho d’una manera progressiva.  
Diu que en aquests moments per part de la Diputació de Barcelona s’està negociant 
amb els membres de la Xarxa de Municipis una acció conjunta, un document de 
consens perquè siguin les Diputacions les que encapçalin i s’afegeixin a la Xarxa i es 
treballi globalment en el territori. 
Referent al cost zero que comentava el Sr. Beltran, diu que no és així ja que des de la 
Xarxa es presenten unes mesures i aquestes tenen un cost econòmic i fins que no 
s’acabi d’establir aquest marc normatiu no es poden comprometre fins saber de quins 
recursos disposa la Xarxa.  
Comenta al Sr. Pericas en relació a la manca de contenidors que no es així i que no 
creu que manquin contenidors a Manresa.   
Referent a l’exposició del senyor Vinyes que sol·licitava un marc normatiu amb la 
Generalitat, diu que ja s’està treballant tant amb l’Agència de Residus que depèn de la 
Generalitat com per part de la Diputació. 
Votaran desfavorablement, deixant clar que estan d’acord amb el contingut de Xarxa.  
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, respon al Sr. Serracanta 
dient-li que a Manresa hi ha carrers que no disposen de tots els contenidors, proposant 
la retirada d’aparcaments de cotxes i posant els contenidors que faltin.  
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, comenta al senyor Pericas 
que hi ha una normativa que disposa que hi ha d’haver una distància mínima de 80 
metres, i creu que tothom des del seu domicili pot accedir a tots els contenidors, motiu 
pel qual no tots els carrers tenen tots els contenidors.  
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El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de CUP, està d’acord amb el fet que és 
més important no generar residus que no reciclar-los. Sobre el tema de la 
conscienciació diu que és molt important però creu que s’ha d’avançar amb el tema del 
porta a porta i així es solucionaria el problema dels residus. 
No entenen la posició del govern del vot desfavorable. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, no entenen el fet que l’equip de 
govern estigui d’acord amb la Proposició però en canvi votin desfavorablement.    
 
L’alcalde comenta respecte al tema, que hi ha una posició política prèviament 
estipulada  i sotmet la Proposició 6.6 del Grup Municipal de la CUP a votació, i dóna 
un resultat d’11 vots afirmatius (4 GMS, 2 GMERC, 1 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i 
11 vots negatius (11 GMCiU). 
 
Havent-se produït un empat en el resultat de la votació, i de conformitat amb l’article 
100.2 del ROF, l’alcalde el sotmet novament a votació i dóna el mateix resultat, amb la 
qual cosa la proposició es rebutja amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’elaboració i aprovació d’un 

nou Pla de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) per al decenni 2011-2020, 
dins de l’any 2012. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 15 de desembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El 17 de setembre de 2001 el Ple d’aquesta corporació va aprovar el Pla Integral de 
Revitalització del Nucli Antic pel període 2001-2010 amb un objectiu bàsic: la 
revitalització i la millora de la qualitat de vida dels habitants d’aquest sector de la ciutat. 
 
El PIRNA va ser fruit d'un enriquidor procés de participació ciutadana adreçat a establir 
un marc de referència únic que coordinés totes les iniciatives orientades a la 
revitalització del Nucli Antic, recollir totes les actuacions que ja estaven desenvolupant 
l'Ajuntament i FORUM, afegir-hi les que es cregués convenient i fixar un horitzó a deu 
anys vista que constituís un compromís d'actuació, de finançament, de seguiment i de 
participació. L'objectiu del PIRNA era equiparar el Nucli Antic amb la resta de barris de 
la ciutat, tant en termes socials, com econòmics, urbanístics o ambientals. Alhora, 
pretenia posar en valor els potencials propis i intrínsecs d'aquest sector: la centralitat, 
la història i la complexitat. 
 
El PIRNA va ser aprovat per la unanimitat de totes les forces polítiques i ha estat un 
document altament eficaç pel desenvolupament econòmic, social, urbanístic i 
ambiental del Nucli Antic. 
 
ATESOS: 

• Atès que l’actual PIRNA (2001-2010) ha esgotat els seus terminis. 

• Atès que s’ha demostrat que el PIRNA ha estat un document eficaç pel 
desenvolupament econòmic, social, urbanístic i ambiental del Nucli Antic. 

• Atès que, malgrat la inversió realitzada al Nucli Antic durant els darrers deu anys, 
encara queda molta feina per fer. 
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• Atès que és importantíssim tenir un full de ruta que marqui les estratègies i 
prioritats de manera integral. 

• Atès que l’anterior govern d’aquesta ciutat ja va posar les bases per la redacció 
d’un nou PIRNA pel període 2011-2020. 

• Atès que l’elaboració d’un nou PIRNA ha de dedicar una atenció especial als 
problemes socials i econòmics del Nucli Antic. 

Prenem el següent  

ACORD:  
 
Elaborar i aprovar un nou Pla de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) pel decenni  
2011-2020 dins de l’any 2012,  a través d’un procés de participació ciutadana i amb el 
consens de totes les forces polítiques de Manresa.” 
 
 
El secretari dóna compte de l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU, de data 
15 de desembre de 2011, el contingut de la qual és el següent:  
 
“Als atesos: 
 
En el cinquè punt, afegir: “i que el govern actual està desenvolupant actuacions de 
dinamització del centre històric.” 
 
En el sisè punt, substituir “PIRNA” per “projecte d’actuació integral”. 
 
A l’acord: 
 
Substituir “nou Pla de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) pel decenni 2011-2020”,j 
per “projecte d’actuació integral per al centre històric de la ciutat” 
 
Substituir “amb consens...” per “amb la recerca del consens...” 
 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, recorda que el Nucli Antic és un 
dels més grans que hi ha a Catalunya que encara està molt deteriorat i que continua 
sent un repte per a la seva rehabilitació, tot i així creu que durant aquests 10 anys 
s’han fet renovacions urbanes importants com el Conservatori de Música, els Jutjats, el 
Cap del Barri Antic, millores a habitatges i assistència de serveis a les persones i 
activitats associatives, creu que tot això s’ha fet gràcies a les intervencions municipals: 
Ajuntament i FORUM i sobre tot seguint el full de ruta del PIRNA 2001-2010, amb el 
suport del Pla de Barris de la Generalitat i aportació de veïns, entitats i inversions 
privades. 
Diu que el Centre Històric de Manresa encara té mancances, però donada la seva 
ubicació i valor històric i patrimonial té un potencial per transformar-se en un espai més 
atractiu ja sigui per l’habitatge, la cultura i l’activitat econòmica. Diu que encara hi ha 
molta feina a fer pels diferents àmbits d’Urbanisme, Serveis a les Persones, Habitatge i 
Promoció Econòmica, però creu que s’han de remarcar els Programes adreçats a la 
Infància i a la Adolescència. 
Creu que cal un model integral que respongui a una estratègia conjunta de les 
polítiques socials, de mobilitat, de promoció econòmica, de vida associativa i amb la 
participació dels agents socials i polítics.  
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Diu que ja se sap que ara no és el moment per fer grans inversions però sí que hi 
hauran previsions d’inversions a llarg termini i la transformació del Nucli Antic en el 
període més immediat s’hauria de centrar en la cohesió social i en la recuperació 
econòmica.  
Diu que és important saber que no es parteix de zero ja que es té el Document 2001-
2010 el qual marcava unes estratègies i reflexions de diferents jornades públiques i 
participatives per revisar el Pla Integral i es disposen d’estudis tècnics per a 
l’elaboració del nou PIRNA 2011-2020.         
  
Fa referència i estan d’acord amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de CIU 
referent al canvi del nom del Nou Pla de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) pel 
decenni 2011-2020 pel del Projecte d’actuació integral per al Centre Històric de la 
ciutat, creuen que el PIRNA ha de ser com una continuïtat del treball ja fet, tot i que ja 
se sap que no es el moment de fer inversions però si de treballar i buscar consens.  
 
Demana quines actuacions està fent el govern municipal sobre el desenvolupament 
d’actuacions de dinamització del Centre Històric.  
 
L’alcalde intervé dient que com que hi ha una esmena del Grup Municipal de CIU 
a la proposició 6.7, donarà la paraula al senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup 
Municipal de CiU. El senyor Llobet explica, referent a la intervenció del Sr. Culell sobre 
la sensació que ha tingut pel fet que el govern estigui d’acord en determinats temes 
però en canvi voti desfavorablement, que s’intentarà treballar i millorar aquestes 
situacions. 
 
Entén que quan el govern ha de presentar propostes i projectes és evident que per 
poder dialogar i negociar es demana un termini de temps però creu que s’ha de tenir 
en compte el termini que es té per les Proposicions en el Plens cosa que normalment 
es coneixen el mateix dilluns de la mateixa setmana del Ple. Diu que per l’equip de 
govern tot i estar d’acord amb el fons de la Proposició de la Revitalització del Centre 
Històric de la ciutat es fa difícil dir que com estan d’acord amb el fons de la qüestió 
estan d’acord sense mirar-ho gaire be i creu que aquest equip de govern té la 
responsabilitat i abans de votar necessiten saber com condiciona a l’acció del govern. 
Referent al PIRNA, creu que en dos dies l’equip de govern no pot decidir de quina 
manera es farà el projecte. 
 
Creu que dels objectius que marcava el PIRNA 2001-2010 tot i que s’han treballat però 
s’hauran de tornar a posar sobre la taula amb el nou document posant èmfasi pel que 
fa a l’àmbit social i d’activitat econòmica, donat que hi ha uns dèficits evidents que es 
poder millorar.  
 
Diu que amb el nou projecte es tindran en compte totes les possibles iniciatives com 
podria ser la de fer un acte multitudinari a la Plaça Major durant la Festa Major, o el 
tema de la utilitat de l’antic edifici dels jutjats, i diu que cadascuna de les regidories ja 
té ne compte les possibles actuacions per a la revitalització del Centre Històric.    
 
Diu que el sentit de l’esmena es que es tingui clar que s’ha de treballar per tenir tota la 
zona històrica de la ciutat i que s’ha de tenir un document projecte durant el 2012 amb 
la participació de tothom. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, comenta que el seu grup ja 
demanava l’any 2010 un nou PIRNA donat que acabava l’any 2011. Creu que com és 
una reivindicació que han fet durant moltes vegades votaran favorablement tingui el 
nom que tingui, diu que votaran favorablement tot i estar en desacord amb el punt 
número 2 dels atesos, referent a que el PIRNA ha demostrat que ha estat un 
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document eficaç pel desenvolupament, diu que quan es parla d’un Pla Integral fa 
referència a tenir rehabilitat tot el nucli antic tant arquitectònicament com socialment, 
econòmicament i culturalment. 
Creu que el resultat desprès de 10 anys d’aplicar el PIRNA i 117 milions de diners 
públics invertits al Nucli antic, segueix sent el barri amb la renda per càpita més baixa 
de la ciutat, amb el nombre d’habitatges buits més alt, algun dels quals responsabilitat 
directe de l’Ajuntament, amb el nivell acadèmic més baix i on es tanquen comerços i 
amb els problemes de mobilitat no solucionats desprès de 10 anys de PIRNA. Tot i 
que votaran favorablement voldrien que quedés constància que amb l’atès número 2 
no hi estan gens d’acord. 
 
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, diu que el seu grup també 
ja havien sol·licitat una modificació del PIRNA. Creu que el fet que es digui Pla Integral 
o Projecte no és tant important com l’ambició que hauria d’haver tingut el document. 
Entén la prudència de l’equip del govern donada la situació econòmica de l’ajuntament, 
però creu que s’hauria d’elaborar un Pla dotat pressupostàriament per poder treballar 
en un futur, quan sigui possible.  
 
 
Creu que si ara es desenvolupa el document, d’aquest document es derivarà un Pla i 
un Projecte per poder desenvolupar-lo, ja que si ara es dona continuïtat a un Pla 
Integral que ha donat els seus fruïts des de l’any 2001 al 2010, tot i la carència de l’any 
2011, s’hauria de prendre la decisió de portar-lo a terme amb l’entitat que es 
requereixi.   
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialista, manifesta el suport del seu 
Grup Municipal a la Proposició presentada per ERC respecte al PIRNA, bàsicament 
perquè el seu grup municipal formava part de l’equip de govern que el va proposar.  
 
Reconeixen el que ha anat be i el que ha anat malament. Estan d’acord amb els 
objectius del PIRNA, un dels quals era millorar la qualitat de vida del Nucli Històric, 
recollint l’urbanisme, l’habitatge, la mobilitat però també, l’entorn social, l’economia, 
l’ocupació i el turisme. 
Diu que ja des del Pla General de l’any 1981 es van començar a incidir en projectes 
concrets del barri antic, diu que quan es crea FORUM hi ha un objectiu clar de 
rehabilitar i treballar al barri antic durant l’any 1995, desprès arriba el PIRNA l’any 2001 
sense tenir un finançament potent, però amb l’objectiu de treballar i posteriorment amb 
el Pla de Barris del President Maragall l’any 2004 és dóna un impuls per poder finançar 
projectes de rehabilitació i urbanisme. 
 
Creu que tot i que no s’han assolit els objectius al 100% és evident que hi ha hagut 
una transformació del barri antic. 
Diu que el PIRNA es va avaluar amb una sessió comunitària celebrada al Conservatori 
de música amb diferents entitats, grups polítics, associacions i del districte Centre i es 
van treure unes clares conclusions veient el que havia funcionat i el que havia anat 
malament, quedant molt clar que el tema urbanístic i la rehabilitació era el que més 
s’havia potenciat durant els últims anys la problemàtica era pels temes socials. A partir 
d’aquí es va crear un grup de treball format per gent de l’ajuntament per desprès 
compartir-lo amb la ciutadania. 
Pel document base es va agafar el PIRNA, el document de la valoració de la 
ciutadania, també el resum de l’actuació del Pla de Barris, creant una comissió i 
arribant a la conclusió de potenciar més els serveis socials, la cultura, l’ocupació i 
l’habitatge i no incidir tant en l’àmbit de l’urbanisme.  
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Es va fer l’avaluació i es van establir uns objectius de línies de treball però quan 
s’havia de passar a la fase de presentar-lo a la ciutadania ja estaven a prop de les 
eleccions i es va decidir que no era el moment oportú.  
 
Creu que s’ha de fer el Pla, ja que estan d’acord amb el fons però treballant més amb 
els temes socials i que sigui més participatiu, sobre tot a nivell del Districte Centre. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que tant el tema de 
l’esmena com del termini ha de quedar clar en els debats 2011-2020 ja que si el 
document s’ha d’elaborar al 2012 s’hauria de posar en marxa al 2013.  
 
Creu que la voluntat de l’esmena és que tots els elements estiguin sobre la taula com 
ja estan sortint en aquest debat, com pot ser la prudència per la situació econòmica 
que comentava el senyor Beltran. Ells creuen que la prudència s’ha d’enfocar més pel 
tema de la rehabilitació del nucli antic, elaborant un projecte propi i contrastant-lo amb 
la societat i els altres grups.  
 
Diu que és evident que s’ha de treballar amb el centre històric però tenint molt clar que 
el que s’ha de discutir és la continuïtat en la mateixa línia del PIRNA o el canvi 
d’enfocament. 
 
Respecte al tema interdisciplinari, creu que s’ha de canviar el fet que ha donat la 
sensació que tot s’ha enfocat al tema urbanístic i s’ha de treballar globalment amb 
temes demogràfics, socials, d’associacionisme, d’activitat econòmica i comercials.  
 
El senyor Pere Culell del Grup Municipal d’ERC, creu que en aquests moments  
s’ha de ser constructiu, s’han de presentar coses factibles i sobre tot dialogant amb 
temps les proposicions que es porten al Ple.  
 
Creu que s’ha de treballar i posar en marxa un projecte clar de ciutat per avançar i 
crear complicitats sobre tot en temes relacionats sobre l’àmbit social i de promoció 
econòmica. 
 
L’alcalde manifesta que abans de votar l’esmena i la proposició, vol afegir que tots els 
grups municipals i els membres del consistori disposaran demà del projecte del 
Pressupost, 14 dies abans de celebrar-se el Ple del dia 29. Tot i la complicació que hi 
ha hagut per tancar-lo i poder passar-lo a consideració del Ple, creu que la voluntat de 
portar els documents amb més temps hi és.        
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMCiU a la proposició 6.7 del GMERC, i el Ple 
l’aprova per 20 vots a favor (11 GMCIU, 4 GMS, 2 GMERC, 1 GMPP, 2 GMPxC) i 2 
abstencions (2 GMCUP). 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.7 del GMERC amb l’esmena del GMCiU 
incorporada, i el Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents, i, per tant, es 
declara acordat: 
 
“El 17 de setembre de 2001 el Ple d’aquesta corporació va aprovar el Pla Integral de 
Revitalització del Nucli Antic pel període 2001-2010 amb un objectiu bàsic: la 
revitalització i la millora de la qualitat de vida dels habitants d’aquest sector de la ciutat. 
 
El PIRNA va ser fruit d'un enriquidor procés de participació ciutadana adreçat a establir 
un marc de referència únic que coordinés totes les iniciatives orientades a la 
revitalització del Nucli Antic, recollir totes les actuacions que ja estaven desenvolupant 
l'Ajuntament i FORUM, afegir-hi les que es cregués convenient i fixar un horitzó a deu 
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anys vista que constituís un compromís d'actuació, de finançament, de seguiment i de 
participació. L'objectiu del PIRNA era equiparar el Nucli Antic amb la resta de barris de 
la ciutat, tant en termes socials, com econòmics, urbanístics o ambientals. Alhora, 
pretenia posar en valor els potencials propis i intrínsecs d'aquest sector: la centralitat, 
la història i la complexitat. 
 
El PIRNA va ser aprovat per la unanimitat de totes les forces polítiques i ha estat un 
document altament eficaç pel desenvolupament econòmic, social, urbanístic i 
ambiental del Nucli Antic. 
 
ATESOS: 
 

• Atès que l’actual PIRNA (2001-2010) ha esgotat els seus terminis. 
 
• Atès que s’ha demostrat que el PIRNA ha estat un document eficaç pel 

desenvolupament econòmic, social, urbanístic i ambiental del Nucli Antic. 

• Atès que, malgrat la inversió realitzada al Nucli Antic durant els darrers deu 
anys, encara queda molta feina per fer. 

• Atès que és importantíssim tenir un full de ruta que marqui les estratègies i 
prioritats de manera integral. 

• Atès que l’anterior govern d’aquesta ciutat ja va posar les bases per la redacció 
d’un nou PIRNA pel període 2011-2020, i que el govern actual està 
desenvolupant actuacions de dinamització del centre històric. 

• Atès que l’elaboració d’un nou projecte d’actuació integral ha de dedicar una 
atenció especial als problemes socials i econòmics del Nucli Antic. 

Prenem el següent  

 
ACORD:  
 
Elaborar i aprovar un projecte d’actuació integral per al centre històric de la ciutat  dins 
de l’any 2012, a través d’un procés de participació ciutadana i amb la recerca del 
consens de totes les forces polítiques de Manresa.” 
 
 
6.8 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’adopció de mesures de 

suport al dret a l’habitatge i de seguiment i assessorament dels 
 
La proposició 6.8 ja s’ha debatut amb anterioritat, juntament amb la proposició 6.4, 
després del debat i la votació de les proposicions 6.2 i 6.3.  
 
 
6.9 Proposició del Grup Municipal de CiU per a la continuïtat dels Estudis de 

Mines de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 
 
La proposició 6.9 ja s’ha debatut amb anterioritat, després del debat i la votació de 
l’acord 5.1.1. 
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7. 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 dos assumptes sobrevinguts 
presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents 
 
 
7.1 Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb 

BANKIA, per un import de 2.000.000 €. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 12 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació:  
 
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 

Per escrit de data 7 de Desembre del 2011 del Director-Gerent de la societat Aigües 
de Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 3 de Novembre del 2011 es va prendre l’acord 
de: “Peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més 
avantatjosa, per un import de 2.000.000 euros, per un termini de 4 anys més 1 
any de carència, i designar al Il·lm. Sr. Alcalde-President, Sr. Valentí Junyent i 
Torras, perquè portant a la pràctica l’esmentat acord, pugui signar en nom i 
representació d’Aigües de Manresa S.A. Empresa municipal privada, quants 
documents públics o privats, així com pòlisses i lletres siguin necessaris en 
ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord queda no obstant 
condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.” 
 
En data 2 de Desembre del 2011, s’ha considerat l’única oferta rebuda de vuit de 
peticionades, de l’entitat financera Bankia. 
 
El préstec que es vol peticionar es per a obtenir liquiditat per fer front a les despeses 
corrents producte de l’endarreriment en el pagament de les administracions públiques 
especialment l’Agencia Catalana de l’Aigua. Amb aquesta operació també es pretén 
redestinar a la partida d’inversions el préstec sol·licitat el passat mes de maig per un 
import de 960.000€ per dita finalitat i que s’ha utilitzat bàsicament per cobrir 
desajustaments de tresoreria. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 12 de Desembre del 2011. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb 
BANKIA, per un import de 2.000.000 € i un termini de 4 anys més 1 de carència, amb 
les següents condicions: 
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-Tipus d’interès: Euribor de la pantalla Reuter a 6 mesos + Fondeig ICO (Cost de l’ICO 
en la captació de fons en els mercats financers) 3% (pel període de 5/12/2011 a 
18/12/2011) + 2,5%. 
-Revisió: Semestral. 
-S’exclou qualsevol altre despesa ni comissió d’obertura ni cap tipus d’arrodoniment. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, vol introduir una esmena 
“In voce” respecte al contingut del dictamen, en el sentit de que quan parla del tipus 
d’interès i abans de parlar de revisió semestral s’ha d’incloure el punt de: Comissió 
d’obertura per import de 0,50% i referent al punt de Revisió Semestral: S’exclou 
qualsevol altre despesa i/o cap tipus d’arrodoniment. 
Diu que el dictamen fa referència a una operació que l’Ajuntament ha d’autoritzar a 
Aigües de Manresa per concretar un préstec amb l’entitat BANKIA, per un import de 
2.000.000,00€ i un termini de 4 anys més 1 de carència. 
Diu que es una operació de tresoreria per tenir finançament per aguantar les dificultats 
financeres per la falta de cobrament d’altres administracions i problemes de liquidesa, 
degut a la necessitat de tirar endavant els Plans d’inversions requereix reforçar el tema 
financer. 
L’operació es d’ICO Liquidez, que és una de les línies que tenen a l’ICO, sent el tipus 
d’interès menys o menys d’un 7%, afegint la comissió d’obertura d’un 0,50%, 
introduïda In voce, i la revisió del tipus variables semestrals. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen sobrevingut a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS, 2 GMERC i 1 GMPP ) i 4 abstencions ( 2 GMPxC i 2 
GMCUP) i, per tant, es declara acordat:  
 
 
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 

Per escrit de data 7 de Desembre del 2011 del Director-Gerent de la societat Aigües 
de Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 3 de Novembre del 2011 es va prendre l’acord 
de: “Peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més 
avantatjosa, per un import de 2.000.000 euros, per un termini de 4 anys més 1 
any de carència, i designar al Il·lm. Sr. Alcalde-President, Sr. Valentí Junyent i 
Torras, perquè portant a la pràctica l’esmentat acord, pugui signar en nom i 
representació d’Aigües de Manresa S.A. Empresa municipal privada, quants 
documents públics o privats, així com pòlisses i lletres siguin necessaris en 
ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord queda no obstant 
condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.” 
 
En data 2 de Desembre del 2011, s’ha considerat l’única oferta rebuda de vuit de 
peticionades, de l’entitat financera Bankia. 
 
El préstec que es vol peticionar es per a obtenir liquiditat per fer front a les despeses 
corrents producte de l’endarreriment en el pagament de les administracions públiques 
especialment l’Agencia Catalana de l’Aigua. Amb aquesta operació també es pretén 
redestinar a la partida d’inversions el préstec sol·licitat el passat mes de maig per un 
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import de 960.000€ per dita finalitat i que s’ha utilitzat bàsicament per cobrir 
desajustaments de tresoreria. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 12 de Desembre del 2011. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb 
BANKIA, per un import de 2.000.000 € i un termini de 4 anys més 1 de carència, amb 
les següents condicions: 
 
- Tipus d’interès: Euribor de la pantalla Reuter a 6 mesos + Fondeig ICO (Cost de 
l’ICO en la captació de fons en els mercats financers) 3% (pel període de 5/12/2011 a 
18/12/2011) + 2,5%. 
- Comissió d’obertura; 0,50% 
- Revisió: Semestral. 
- S’exclou qualsevol altre despesa i/o cap tipus d’arrodoniment.” 
 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.” 
 
 
 
7.2 Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a la construcció i 

explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat 
“Complex Nord Les Bases” a la ciutat de Manresa, per un import total de 
4.000.000 €.  

 
 
El secretari presenta el dictamen de l’Àrea d’Economia i Governació, de 13 de 
desembre de 2011, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2009, es va 
aprovar l’expedient de contractació de la concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat “Complex Nord 
Les Bases “ a la ciutat de Manresa, a adjudicar mitjançant procediment obert. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2009 es va 
adjudicar la concessió esmentada anteriorment. 
 
Atès que por Resolució de l’alcaldia de 29 de novembre de 2010 es va aprovar 
l’acceptació de les subvencions incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, que financen les obres del “Complex Nord Les Bases” per a la anualitat 
2011. 
 
Atès que per Resolució del Regidor Delegat d’Economia de data 8 de juny de 2011 es 
va aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona que 
finança les obres del “Complex Nord Les Bases” per a la anualitat 2011. 
 
Atès que per a l’exercici 2011 existeix crèdit i finançament disponible. 
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Atès que es preveu aprovar la modificació de l’últim paràgraf de la clàusula 54 del plec 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeix l’esmentat contracte 
de concessió. Aquest paràgraf quedarà redactat tal com s’indica a continuació: 
 
“L’aportació municipal al finançament de la inversió prevista en aquesta clàusula es 
realitzarà un cop s’hagi finalitzat l’execució de les obres, a partir de les certificacions i 
factures presentades per la concessionària, les quals hauran de ser validades pels 
serveis tècnics municipals. 
 
Tanmateix, en la mesura que l’Ajuntament vegi transferit per part d’altres 
administracions el finançament de la seva aportació, podrà satisfer a la concessionària 
aquestes quantitats rebudes amb caràcter previ a l’acabament de les obres. 
 
Així mateix, també serà possible allargar fins a l’anualitat de 2013 la transferència a la 
concessionària de la part de l’aportació municipal que no es trobi finançada per altres 
administracions en el moment de l’acabament de les obres, és a dir, la quantitat 
d’1.891.437€, amb el ben entès que si s’aconsegueix el finançament necessari amb 
anterioritat a l’indicat exercici, l’aportació es materialitzarà tant bon punt com sigui 
disponible” 
 
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació municipal 
pot acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març esmentat. 
 
Com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació municipal l’aprovació del 
següent: 
 

ACORD: 
 

Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a la construcció i explotació d’un 
complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat “Complex Nord Les Bases” a la 
ciutat de Manresa, per un import total de 4.000.000 €, d’acord amb la següent 
distribució: 
 

Exercici Anualitat 
2011 1.278.000 
2012    830.563 
2013 1.891.437 

TOTAL 4.000.000 
“ 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa 
referència a canviar una plurianualitat que hi havia amb l’empresa concessionària i 
sobre la clàusula 54 del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 
Properament es portarà el dictamen al Ple per a la seva modificació, però per avançar 
es vol canviar la plurianualitat, ja que la mateixa clàusula 54 deia que no es pagaria 
res fins que no es finalitzés l’execució de les obres.  
El mes d’octubre s’han rebut subvencions per part de la Generalitat i de la Diputació 
per poder avançar el pagament de l’obra feta amb l’empresa constructora del Complex 
Nord de Les Bases. Donades les dificultats financeres de l’Ajuntament i tenint en 
compte els 1.278.000,00€ que ja consten en el pressupost del 2011 i estan avançats 
respecte als acords de concessió, per l’any 2012 com que ja hi ha compromesa una 
subvenció de 830.563,00€, es proposa una tercera anualitat per a l’any 2013 per un 
import de 1.891.437,00€, tenint en compte que si durant l’any 2012 es rep alguna 
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subvenció més de les que estan ja confirmades també s’inclouria amb un canvi de 
partides en el propi pressupost de l’any 2012 per accelerar el màxim el finançament de 
l’obra. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu Grup ja s’ha 
manifestat vàries vegades i creuen que tirar endavant el projecte de l’Ateneu de les 
Bases, que ara es diu Complex Nord Les Bases, va ser una imprudència que donades 
les dificultats per assumir els compromisos que ara s’estan manifestant i com no es 
volen sentir responsables d’una decisió que no han compartit en cap moment, diu que 
s’abstindran.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen sobrevingut a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS i 2 GMPxC) i 5 abstencions ( 2 GMERC, 1 GMPP, 2 
GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 41 i 42, que 

corresponen als dies 14 i 21 de novembre de 2011, respectivament. 
 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 41 i 42, corresponents als dies 
14 i 21 de novembre de 2011, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions 
s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
10.1. Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre la venda de patrimoni 

municipal. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 9 de desembre de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 

Al no haver-hi manera de fer quadrar els pressupostos de l’any vinent, l’equip de 
govern de Manresa ha decidit posar a la venda el patrimoni manresà on s’inclou la 
venda de terrenys. 

- Quins son els terrenys que estan a la venda? 
- Quina quantitat es calcula que val la venda d’aquests terrenys? 
- Quantes ofertes de compra s’han presentat a l’Ajuntament? 
- A part de terrenys, l’equip de govern de Manresa té pensat de 

            vendre altres béns municipals (instal·lacions, edificis, etc.). 
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El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, indica que quan es discuteixi 
el pressupost es parlarà de tots aquests temes, perquè fins que no es tingui el 
pressupost no es tindrà el detall de les inversions i no es tenen valoracions ni tota la 
informació que la PxC demana. Assenyala que quan es tingui el pressupost els donarà 
la informació detallada. 
 
 
10.2. Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre el pont d’accés al barri de la 

Guia. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 9 de desembre de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 

Es té constància de la data de quan es taparà el forat del pont de la via d’accés 
al barri de la Guia?” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, no pot concretar la data de 
l’execució d’aquest arranjament però assegura que estan fent totes les gestions 
pertinents per solucionar el problema al més aviat possible. 
 
 
10.3. Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre la imposició de multes per 

estacionament indegut en el període de juliol a novembre de 2011. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de desembre de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
“ 

- Quantes multes per estacionament indegut ha posat la policia local en el 
període que va de l'1 de juliol fins el 30 de novembre de 2011? 

 
- Ens poden informar, per separat, del número de denúncies interposades per 

cadascuna d'aquestes infraccions? 
 

 Estacionament indegut a la illa de vianants 
 Estacionament indegut en zones d'estacionament reservat o zones de 

càrrega i descàrrega 
 Estacionament al Carril bici 
 Estacionament en zones senyalitzades per l'ús exclusiu de persones amb 

mobilitat reduïda.” 
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, aclareix que el concepte 
d’estacionament indegut és molt ampli i comprèn fins a 17 definicions, entre les que, a 
part dels elements que es citen a la segona part de la pregunta, també hi ha altres com 
estacionar sobre la vorera, en doble fila, davant d’un senyal de prohibit aparcar, davant 
d’un gual, etc. 
 
Responent de forma contreta a la primera pregunta, la senyora Olga Sánchez diu que 
des de l’1 de juliol fins al 30 de novembre de 2011 s’han imposat 1.201 denúncies. 
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Entén que la segona part de la pregunta fa referència al mateix període que la primera, 
i per respondre-la diu que han anat una mica més enllà i que han agafat el segon 
semestre del 2010 i el segon semestre del 2011, tot i que en aquest últim període no 
han pogut incorporar el mes de desembre perquè encara no ha acabat. Tenint en 
compte això, informa que les xifres són: 
 
 2n semestre 2010

(juliol-desembre) 
2n semestre 2011 
(juliol-novembre) 

Estacionament indegut a la illa de vianants 108 266
Estacionament indegut en zones 
d'estacionament reservat o zones de 
càrrega i descàrrega 

156 221

Estacionament al carril bici 8 4
Estacionament en zones senyalitzades per 
l'ús exclusiu de persones amb mobilitat 
reduïda 

69 72

TOTAL 341 563
 
 
Finalitzades les preguntes, l’alcalde, recorda que el dia 29 de desembre de 2011 es 
farà un Ple extraordinari i aprofita l’avinentesa per desitjar a tothom un bon Nadal.  
 
 
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i 
correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 


