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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 13/2013 
Dia:  19 de desembre de 2013 
Hora:  19 h  a  22.40 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Ruth Guerrero Rodríguez 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents 
Sónia Diaz Casado 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 12, que 
correspon al dia 21 de novembre de 2013. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11345, de 4 de desembre de 

2013, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde durant 
els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2013. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10781, de 20 de novembre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2013, 
dins del pressupost municipal vigent. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11313, de 29 de novembre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2013, 
dins del pressupost municipal vigent. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11510, de 9 de desembre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2013, 
dins del pressupost municipal vigent. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, de 16 de 

desembre de 2013, sobre establiment de l’horari de funcionament de les oficines 
del Registre General de documents els dies 23 i 30 de desembre de 2013. 

 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les actes de les operacions de 

delimitació del terme municipal de Manresa amb els de Castellgalí, Sant 
Salvador de Guardiola i Sant Joan de Vilatorrada. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la  desestimació del recurs de reposició 

interposat contra l’acord d’adjudicació de la concessió administrativa d’ús 
privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada 
plaça Sant Domènec. 
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4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes de drets reconeguts 
i obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Exercici 2013. 

 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’article 11 

de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 
4.1.4  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Aprovació provisional, si 

escau, de la modificació de les ordenances fiscals de la taxa de subministrament 
d’aigua i de la taxa per expedició de documents administratius. 

 
4.1.5  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Informar la sol·licitud de 

modificació de tarifes del servei de subministrament d’aigua. 
  
 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del padró municipal 

d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2013.  
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del conveni anomenat “Quart 

conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del 
Bages al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità 
Barcelona”. 

 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial a 

favor de la societat Reformes Cadí, S.L. per un import de 3.600,96 € (IVA inclòs) 
en concepte de repicar 4 balcons i treure'n les parts malmeses de l'edifici del C. 
Sobrerroca núm. 22. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
6.1 Regidoria delegada de  Cultura 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de passatge 

de Joan Jorba el vial que es troba situat entre el carrer de Joan Jorba i el carrer 
de Mossèn Jacint Verdaguer. 

 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carrer del 

Raval de Manresa i passatge del Raval de Manresa a vials innominats del nucli 
Raval de Manresa. 

 
6.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de passatge 

de Tortosa el vial que es troba entre el carrer de Tarragona i el carrer de Lleida. 
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6.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carrer de 
Calders el vial, continuació del carrer d'Artés, situat entre la carretera de Vic i la 
Pujada Roja. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per declarar la il·legitimitat d’una part 

del deute de l’Ajuntament de Manresa. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal del PSC perquè s’habilitin més mesures per 

facilitar el pagament de l’IBI i d’altres obligacions fiscals a famílies que acreditin 
problemes econòmics. 

 
7.3 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la implantació de desfibril·ladors 

automàtics a la ciutat. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC respecte a la senyalització de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU per demanar als Jutjats que les actuacions 

en què sigui part l’Ajuntament es tramitin en català. 
 
7.6 Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC de suport a la consulta del 9 de 

novembre de 2014. 
 
7.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP sobre la sentència a 

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 43, 44, 45 i 46, 

que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de novembre i 3 de 
desembre,  respectivament.  

 
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel 

Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió. 
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Excusa l’assistència de la regidora del GMPSC, la senyora Sònia Diaz Casado, que no 
podrà assistir a la sessió donat que el dia 6 de desembre va néixer el seu fill Bruno, i 
que la senyora Ruth Guerrero del GMPSC, s’incorporarà més tard a la sessió per 
motius professionals. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 12,  que 
correspon al  dia 21 de novembre de 2013. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm.12, que correspon al dia 21 de novembre de 2013, 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. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11345, de 4 de desembre 

de 2013, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent 
d’alcalde durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2013. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2013, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular i de la primera tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de 
l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 
Rovira, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 
Rovira. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 

CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, 
als efectes corresponents.” 
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2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10781, de 20 de novembre 
de 2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
25/2013, 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 25/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, 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 
2014, 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.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11313, de 29 de novembre 

de 2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
26/2013, 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 26/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, 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 
2014, 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.” 
 
L’alcalde informa que, tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, es va demanar 
que el regidor delegat d’Hisenda i Governació, senyor Josep Ma. Sala, faci una 
explicació sobre l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits inclòs al punt 2.3 de 
l’ordre del dia. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que la resolució fa 
referència a uns canvis de partides. Diu que hi ha unes partides de menor quantia per 
tal de fer ajustos de necessitats d’última hora i dintre de la mateixa funció amb partides 
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de Llicències i Protecció de la Legalitat pel tema d’enderrocs o de treballs a realitzar per 
altres empreses, per un import de 3.600,00 euros. 
 
S’ha fet un ajustament de regularització per al contracte de manteniment i millora de 
l’enllumenat i xarxes per un import de 6.500,00 euros, provinents d’uns sobrants de la 
partida corresponent al manteniment i millora de l’enllumenat públic d’energia elèctrica.  
 
Explica que hi ha un ajust a la partida de Programes de Joventut per tal de poder fer 
front al lloguer del local de la Ludoteca i s’ha fet una compensació interna per un import 
de 3.300,00 euros. 
 
També hi ha dues propostes, fent referència la primera a la funció de nòmines de 
personal del capítol 1, pel canvi de destí de diferent personal que ha canviat de 
departament, per un import de 41.700,00 euros. I la segona proposta i per un import de 
36.900.00 euros fa referència a la ubicació de la càmera de TV3, provinents de la 
partida d’altres despeses diverses de regidories de 8.000,00 euros i amb la relacionada 
amb manteniments de la Via Pública, per un import de 28.900,00 euros, relacionades 
amb les obres de condicionament de l’escola La Flama, diners que provenien de la 
Diputació, però que per necessitats d’acabar les obres abans que comencés el curs 
escolar, es van nodrir d’unes partides de manteniment de la via pública, i ara per arribar 
a finals d’any quedaven pendents de realitzar diferents compromisos amb els Consells 
de Districte i per un import de 28.900,00 euros. S’aporta a la partida de Via Pública els 
28.900,00 euros per acabar de complir amb aquests compromisos pels quatre Consells 
de Districte, tancant així l’any amb les obres adjudicades i en fase d’execució.    
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11510, de 9 de desembre 

de 2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
27/2013, 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 27/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, 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 
2014, 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.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, de 16 de 

desembre de 2013, sobre establiment de l’horari de funcionament de les 
oficines del Registre General de documents els dies 23 i 30 de desembre 
de 2013. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació:  
 
“Primer. Establir que els dies 23 i 30 de desembre de 2013 i 2 de gener de 2014, les 
oficines del Registre General de documents de l’Ajuntament de Manresa  romanguin 
tancades en horari de tarda, de manera que l’horari de funcionament del Registre 
General de Documents per als dies 23 i 30 de desembre de 2013 i 2 de gener de 2014, 
tant per al Registre Central com per als seus  Auxiliars, sigui de 8.30 a 14 h  
 
Segon.  Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, i 
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les 
prescripcions de la present resolució. 
 
Tercer.  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple 
de la corporació en la propera sessió que tingui lloc.” 
 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les actes de les operacions de 

delimitació del terme municipal de Manresa amb els de Castellgalí, Sant 
Salvador de Guardiola i Sant Joan de Vilatorrada. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 3 de desembre de 2013, que 
es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2012 va aprovar 
l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa, en el marc de 
l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat per la Generalitat de 
Catalunya, i va designar els membres de la Comissió municipal de delimitació. 
 
En dates 9 de d’octubre i 23 d’octubre de 2013 es varen reunir les Comissions de 
delimitació dels  Ajuntaments de Castellgalí, Sant Salvador de Guardiola i Sant Joan de 
Vilatorrada, juntament amb representants de la Generalitat de Catalunya, per tal 
d’efectuar el reconeixement de les línies dels respectius termes municipals. D’aquestes 
reunions se’n van aixecar les actes corresponents, que foren subscrites per totes les 
parts. 
 
Consideracions jurídiques 
 
L’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, estableix que les actes corresponents a les operacions 
de delimitació s’han de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats per tal que n’acordin 
l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, 
en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
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El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions ha emès un informe en data 3 de desembre de 2013, en el qual 
conclou que l’aprovació de les actes de delimitació per part del Ple s’ajusta a dret. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. APROVAR les actes de les operacions de delimitació entre el terme municipal de 
Manresa i els termes municipals de Castellgalí i Sant Salvador de Guardiola, subscrites 
el dia 9 d’octubre de 2013. 
 
2. APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de 
Manresa i el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, subscrita el dia 23 d’octubre 
de 2013. 
 
3. NOTIFICAR aquest acord als Ajuntaments de Castellgalí, Sant Salvador de Guardiola 
i Sant Joan de Vilatorrada, així com al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.” 
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Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de 
Protecció de dades. 
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Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de 
Protecció de dades. 
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que 
el dictamen fa referència a l’aprovació de les actes de delimitació del terme municipal 
de Manresa amb els municipis de Castellgalí i Sant Salvador de Guardiola el dia 9 
d’octubre de 2013 i la de Sant Joan de Vilatorrada el dia 23 d’octubre de 2013. 
 
Explica en relació a l’acta del municipi de Castellgalí s’han reconegut noves fites 
localitzades físicament entre les Fites F7 i F8 en l’àmbit del Comtals, s’han enumerat  
totes les fites, s’han reconegut les coordenades UTM reals corresponent a les fites F1, 
F7, F8, F12 i F13 i les coordenades UTM  teòriques a les fites restants. 
S’ha reajustat les posicions de les fites F2 i F3 per ajustar-les la marge dret de la riera 
de Guardiola tal i com consta a l’acta de delimitació de l’any 1917, sense que suposi 
cap canvi substancial de la línia de terme. 
 
En relació a l’acta signada amb Sant Salvador de Guardiola, es va procedir a fixar totes 
les coordenades i a la comprovació de l’existència de les fites, destacant l’acord dels 
ajuntaments en què caldria iniciar un expedient d’alteració de terme entre els dos 
municipis pel que fa referència a la urbanització del Genovès, per adequar la 
urbanització d’algunes de les parcel·les que es troben al mig dels dos termes. 
 
Pel que fa referència al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, s’han reconegut les 
coordenades UTM reals de les fites F2, F3, F6, F7, F8, F12, F16, i F18 i les 
coordenades UTM teòriques corresponents a la resta de fites. S’han reconegut les fites 
F9 i F10 que corresponen als extrems oest i est respectivament, del tram de línia 
sotmès a alteració i aprovat per decret 84 de 26 de maig de 2009. També s’ha 
reconegut la nova fita F11 situada a la llera del riu Cardener. 
 
El senyor Bacardit demana el vot favorable al dictamen que aprova l’acta de les 
operacions de delimitació entre el terme municipal de Manresa amb els de Castellgalí, 
Sant Salvador de Guardiola i Sant Joan de Vilatorrada.  
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la  desestimació del recurs de 

reposició interposat contra l’acord d’adjudicació de la concessió 
administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la 
Muralla del Carme, cantonada plaça Sant Domènec. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 28 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 d’octubre de 2013, va adoptar l’acord 
següent: 
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ADJUDICAR el contracte de concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda 
de premsa ubicat a la Muralla del Carme, cantonada plaça Sant Domènec, a favor de 
l’oferta presentada per FUNDACIÓ AMPANS (CIF G-08.444.671), per un termini de 
quatre anys, comptats a partir de la data de la signatura del contracte, i un cànon anual 
de dos mil dos-cents cinquanta euros (2.250 €), d’acord amb les condicions de l’oferta 
presentada.  
 
II. Contra aquest acord ha estat interposat, en temps i forma, un recurs potestatiu de 
reposició, per part de la societat mercantil SOBRERROCA CENTRE SL (NRE 
59358/2013), que es fonamenta en les al·legacions següents: 
 
Infracció de l’article 150.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), per no ajustar-se 
l’assignació de la puntuació ni la valoració dels criteris a les previsions del plec de 
clàusules. 
 
Infracció de l’article 150.1 del TRLCSP per entendre que els criteris de valoració no 
estan directament vinculats a l’objecte del contracte. 
 
Infracció de l’article 151.4 del TRLCSP per entendre que l’assignació de punts és 
arbitrària i injustificada; que falta la motivació de la proposta d’adjudicació; i que falta la 
motivació de l’acord de la Junta de Govern Local que es objecte d’aquest recurs. 
 
III. En el mateix escrit d’interposició del recurs, la recurrent sol·licita que es decreti la 
suspensió cautelar de l’acte administratiu impugnat, a l’empara de l’article 111 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre LRJPAC, argumentant que de no ser així es crearia un 
perjudici d’impossible o difícil reparació. 
 
Consideracions jurídiques 
 
En relació amb aquest recurs, el tècnic d’administració general de l’Oficina de 
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions de l’Ajuntament, ha emès un 
informe jurídic, en data 26 de novembre de 2013, del qual se’n transcriuen a continuació 
els fonaments jurídics, de forma literal: 
 
“1. Interposició del recurs i legitimació de la recurrent.  
 
El recurs s’ha presentat d’acord amb allò que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú. La petició de suspensió cautelar de l’acte administratiu 
impugnat s’ha emès a l’empara de l’article 111 de la mateixa Llei. 
 
La societat SOBRERROCA CENTRE SL té la consideració d’interessada en l’expedient 
de concessió administrativa objecte d’aquest recurs, atesa la seva participació en la 
licitació del quiosc de premsa, l’adjudicació del qual s’impugna.  
 
2. Sobre les al·legacions formulades. 
En relació amb les al·legacions formulades en el contingut del recurs, cal dir el següent: 
 
a. Infracció de l’article 150.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), per no ajustar-se l’assignació de la 
puntuació ni la valoració dels criteris a les previsions del plec de clàusules. 
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Sobre aquest aspecte, la recurrent manifesta que la fórmula de ponderació que s’utilitza per a 
l’assignació de la puntuació relacionada amb l’apartat b) de la clàusula 18a del plec de clàusules 
administratives no s’ajusta a la legalitat perquè no apareix recollida en el propi Plec de 
Clàusules. 
 
La clàusula 18a del Plec de Clàusules administratives que regulen la concessió del quiosc de 
premsa, objecte d’aquest recurs, té el redactat següent: 
 
“Clàusula 18a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris 
establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 150 del TRLCSP. La puntuació màxima 
total serà de 50 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 
 
 

 Criteris Puntuació màxima 
    
a)    Millora del cànon mínim. Els licitadors obtindran 3 punts per 
cada cinc per cent (5%) de millora del cànon mínim indicat a la 
clàusula 23a. 
  

  
  
30 punts 

b)   Proposta tècnica per a l’explotació de la concessió. Es 
valoraran els aspectes següents: 
 Reducció del termini de vigència de la concessió. 
 Pla d’actuació del licitador respecte la neteja de les instal·lacions 
així com el manteniment i conservació del domini públic ocupat i 
dels béns i instal·lacions adscrites. 

  
15 punts 

c)   Valoració d’altres circumstàncies que es dedueixin de la 
documentació aportada i que guardin relació amb l’objecte del 
concurs. 

  
  
5 punts 

 
Aquesta clàusula compleix amb els requisits establerts per l’article 150.2 del RDL quan prescriu 
que “els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte es determinaran per 
l’òrgan de contractació i es detallaran a l’anunci, en els plecs de clàusules administratives 
particulars o en el document descriptiu”. Així, el Plec determina perfectament els 2 criteris 
principals (millora del cànon mínim i proposta tècnica) i un tercer criteri de tancament (valoració 
d’altres circumstàncies). D’altra banda, el Plec ha estat publicitat juntament amb l’anunci de la 
licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
La clàusula compleix també amb el mateix article 150.2, quan prescriu que “en la determinació 
dels criteris d’adjudicació es donarà preponderància a aquells que facin referència a 
característiques de l’objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges 
obtinguts a través de la simple aplicació de fórmules establertes en els plecs”. Només cal 
observar la diferent puntuació que s’atorga a cadascun dels criteris, per veure que el criteri 
relacionat amb el cànon és el que merita la major puntuació. 
 
La recurrent manifesta que la decisió de dividir la puntuació del criteri b) “Proposta tècnica per a 
l’explotació de la concessió” en dues parts iguals de 7,5 punts no s’ajusta a dret perquè no està 
especificada en el Plec i que el repartiment de la puntuació corresponent a la reducció del termini 
de vigència de la concessió s’ha fet “de forma arbitrària”. Sobre aquestes dues qüestions s’ha de 
dir, en primer lloc, que en cap cas es tracta de decisions arbitràries sinó que són fruit d’una 
decisió objectiva avalada per l’informe tècnic de valoració emès pel cap de la Secció 
d’Equipaments Municipals en data 6 d’agost de 2013 i que va servir de base per a l’adjudicació 
de la concessió.  
 
En segon lloc, no es raonable atribuir a una arbitrarietat el fet de dividir la puntuació en dues 
parts iguals quan els criteris a valorar són exactament dos. Al contrari, podria haver-se dubtat 
d’objectivitat precisament si un dels dos criteris s’hagués endut més puntuació que l’altre, essent 
que això no estava previst en el Plec.  
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En aquest cas el criteri del tècnic ha estat el més objectiu, al no establir de forma subjectiva cap 
diferenciació en la puntuació. 
 
Finalment, pel que fa al repartiment dels 7,5 punts corresponents al criteri de reducció de 
terminis, tampoc es pot titllar d’arbitrari perquè, tal i com va manifestar el tècnic responsable de 
l’informe de valoració en la Mesa de Contractació celebrada el dia 19 de setembre de 2013, i així 
va quedar reflectit a l’acta de la Mesa, l’atorgament de punts a les diferents ofertes presentades 
“s’obté d’una simple operació matemàtica, aplicant la regla de tres”. En conseqüència, no es pot 
considerar que s’apliqui de forma subjectiva ni arbitràriament. 
 
b. Infracció de l’article 150.1 del TRLCSP per entendre que els criteris de valoració no estan 
directament vinculats a l’objecte del contracte. 
 
La recurrent manifesta que per atorgar la puntuació corresponen al Pla d’actuació a què fa 
referència també la lletra b) dels criteris de la clàusula 18a del Plec, s’han tingut en compte 
“circumstàncies que s’aparten de l’objecte del contracte”. Ho argumenta en base a l’article 150.1 
del TRLCSP, el qual transcriu de forma parcial en l’escrit del recurs. 
 
L’article 150.1, transcrit en la seva integritat, prescriu el següent: 
 
“1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa cal atenir-se a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, com ara la 
qualitat, el preu, la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de l’obra 
o a la prestació del servei, el termini d’execució o lliurament de la prestació, el cost d’utilització, 
les característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d’exigències socials que 
responguin a necessitats, definides en les especificacions del contracte, pròpies de les 
categories de població especialment desafavorides a les quals pertanyin els usuaris o 
beneficiaris de les prestacions a contractar, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques 
estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el manteniment, l’assistència tècnica, 
el servei postvenda o altres de semblants. 
Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha de ser, necessàriament, el del preu més 
baix.” 
 
La lletra b) dels criteris de la clàusula 18a., en el seu punt segon, estableix que es valorarà el 
“Pla d’actuació del licitador respecte la neteja de les instal·lacions així com el manteniment i 
conservació del domini públic ocupat i dels béns i instal·lacions adscrites.” 
 
Els criteris utilitzats per atorgar la puntuació, i recollits també en l’informe de valoració emès pel 
cap de la secció d’Equipaments Municipals, concorden amb les determinacions de l’article 150.1 
TRLCSP, atès que aquest article inclou com un dels aspectes vinculats “directament a l’objecte 
del contracte” les característiques estètiques o funcionals i el manteniment. És evident que la 
neteja, manteniment i conservació del domini públic ocupat i dels béns i les instal·lacions 
adscrites concorden amb aquests aspectes. Per tant, no es pot considerar encertada la 
manifestació de la recurrent que les circumstàncies “s’aparten de l’objecte del contracte”. 
 
És certa l’afirmació que la mateixa recurrent esgrimeix en el seu recurs, en el sentit que el 
manteniment i la neteja de les instal·lacions són obligacions que adopta el concessionari perquè 
així s’ha establert en el plec de clàusules. Però això no és obstacle -sinó ben al contrari- perquè 
l’òrgan de contractació opti precisament per exigir un pla d’actuació sobre aquest dos aspectes 
que considera primordials, tenint en compte que estem davant de la concessió d’un bé de domini 
públic consistent en unes instal·lacions de les quals cal garantir-ne la seva conservació. 
 
c. Infracció de l’article 151.4 del TRLCSP per entendre que l’assignació de punts és arbitrària i 
injustificada; que falta la motivació de la proposta d’adjudicació; i que falta la motivació de l’acord 
de la Junta de Govern Local que es objecte d’aquest recurs. 
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Sobre l’afirmació que l’assignació de punts és arbitrària i injustificada, em remeto al que ja s’ha 
dit en el punt 2.a) d’aquest informe. 
 
Respecte a la falta de motivació de la proposta d’adjudicació i de l’acord de la Junta de Govern 
Local, cal negar aquestes afirmacions. La proposta que motiva l’acord d’adjudicació adoptat per 
la Junta de Govern Local en data 15 d’octubre de 2013 es fonamenta en l’informe de valoració 
emès pel cap de la secció d’Equipaments Municipals en data 6 d’agost de 2013. L’informe va ser 
exposat pel propi tècnic en la sessió de la Mesa de Contractació del dia 19 de setembre de 
2012, tal i com queda reflectit a l’acta de la sessió. D’ambdós documents (informe i acte) se’n fa 
referència a l’acord de la Junta de Govern Local, com a elements justificadors de l’acord adoptat. 
 
Pel que fa al coneixement del contingut de l’informe tècnic, la recurrent no pot manifestar 
ignorància, atès que aquest fou explicat pel seu autor en la Mesa de Contractació de 19 de 
setembre de 2013, i la pròpia recorrent va poder sol·licitar tots els aclariments complementaris 
que va considerar oportuns, tal i com es posa de manifest en l’acta de la sessió, subscrita pel 
representant de la societat mercantil que presenta aquest recurs.   
 
3. Sobre la sol·licitud de mesura cautelar.  
En relació amb la petició de suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat cal dir que no 
pot ser acceptada perquè no es dóna la condició que assenyala l’article 111 de la Llei 
30/92,de 26 de novembre, quan diu que es podrà dictar la suspensió de l’acte impugnat 
quan la seva execució pogués comportar perjudicis de reparació impossible o difícil. 
 
En el cas que ens ocupa no es pot considerar que s’ocasioni cap perjudici a la 
recurrent, atès que en el moment de la presentació d’aquest recurs ja no es trobava 
realitzant cap activitat en el quiosc, oimés després que ella mateixa procedís a retornar 
les instal·lacions a l’Ajuntament. 
 
D’altra banda, cal recordar que el Tribunal Suprem ha establert amb contundència i 
reiteració el principi segons el qual la mera invocació genèrica no és causa suficient per 
atorgar la suspensió de l’executivitat dels actes administratius.  La seva doctrina, 
recollida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es pot veure com a exemple en 
la Sentència de 7 de setembre de 2000, rec. 1219/1996, de la Secció 4a, de la Sala del 
Contenciós Administratiu, que parcialment es transcriu a continuació: 
 
“... no basta con la mera solicitud de suspensión del acto administrativo, ni tampoco con la 
simple alegación, sin más, de que la ejecución producirá daños o perjuicios de imposible o difícil 
reparación, por cuanto en ambos supuestos no se alcanza a desvirtuar la excepcionalidad que el 
legislador quiso dar a la suspensión de la ejecución del acto administrativo, aunque esta venga 
acompañada de la invocación de la tutela judicial efectiva o de la existencia de una 
Jurisprudencia que legitima la presunción de existencia de perjuicios irreparables a partir de 
determinada cuantía, pues como hemos visto el principio de ejecutividad requiere la invocación 
de los derechos o intereses del contribuyente que se verían irremediablemente afectados por la 
ejecución del acto administrativo, máxime cuando la solicitud adquiere un carácter aún más 
excepcional al no ofrecerse la aportación de medio de garantía alguno que salvaguarde la 
efectividad del acto administrativo impugnado.”  
 
En canvi, la suspensió de l’acte sí que podria produir un perjudici important a l’actual 
adjudicatari de la concessió del quiosc de premsa, perquè afectaria els drets 
legítimament adquirits amb la seva participació al procediment convocat per 
l’Ajuntament. 
 
4. Òrgan competent per resoldre.  
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L’òrgan competent per a la resolució del recurs de reposició és el Ple de la Corporació, 
d’acord amb allò que disposa l’article 60 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
(RPEL).” 
 
En el mateix informe, el TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i 
Inversions, conclou que per part del Ple de la Corporació s’hauria d’adoptar acord en el 
sentit de desestimar el recurs formulat per SOBRERROCA CENTRE SL contra l’acord 
de la Junta de Govern Local d’adjudicació del quiosc de premsa ubicat a la Muralla del 
Carme, cantonada plaça Sant Domènec, i desestimar també la petició de suspensió de 
l’acte impugnat, 
 
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
A C O R D 
 
Primer. DESESTIMAR íntegrament el recurs potestatiu de reposició interposat pel 
senyor xxx, en nom i representació de la societat mercantil SOBRERROCA CENTRE 
SL (Prolongació General Prim, núm. 11, baixos, 08240-Manresa), contra l’acord de la 
Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2013, pel qual s’adjudicà el contracte de 
concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa ubicat a la Muralla 
del Carme, cantonada plaça Sant Domènec, a favor de l’oferta presentada per 
FUNDACIÓ AMPANS, en base als arguments exposats en la part dispositiva d’aquest 
dictamen. 
 
Segon. DESESTIMAR la petició de suspensió cautelar de l’acord objecte d’impugnació, 
efectuada per la recurrent, al no concórrer les condicions establertes per l’article 111 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i 
del procediment administratiu comú.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a la desestimació del recurs interposat per les tres causes per les quals es va 
presentar el recurs, així com la petició de suspensió cautelar de l’acord i d’acord amb 
els informes tècnics i amb la resolució de les sol·licituds de la part recurrent. 
 
Diu que la Junta de Govern es qui té la competència en temes relacionats amb les 
adjudicacions d’aquestes activitats, però quan surten litigis jurídics, aquests s’han de 
resoldre pel Ple de la Corporació.   
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el  
dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 12 
abstencions (2 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes de drets 

reconeguts i obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Exercici 
2013. 
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El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda, de 29 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions 
reconegudes 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 i obligacions reconegudes, que han 
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen en els 
annexes  a aquesta proposta, per un import total els drets de 196.780,36 €, i les 
obligacions de 231.642,23 €.” 
 
* Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a les actualitzacions dels drets reconeguts i les obligacions reconegudes 
durant l’exercici 2013.  
 
Demana el vot favorable del dictamen per donar-li el tràmit corresponent en el moment 
en què s’hagi de tancar l’exercici pressupostari.  
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el  
dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 12 
abstencions (2 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Es fa constar que la senyora Ruth Guerrero s’incorpora a la sessió a l’entrar en el 
coneixement d’aquest punt. 
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4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 
l’article 11 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 
immobles. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“El ple de la Corporació del dia 26 de febrer de 2013 va acordar: 
 
“Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, d’acord amb l’article 32.2 del text refós de la llei 
del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, l’aplicació als 
valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal, dels coeficients que 
s'estableixin a aquest efecte per a l'any 2014 així com per a anys successius per Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat, fins que l'actualització dels valors cadastrals del municipi es 
situïn en un entorn homogeni del 50% pel que fa al valor de mercat, prèvia apreciació pel 
Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment 
establerts”. 
 
En data 27 de febrer es va procedir a la sol·licitud formal d’aplicació d’aquests 
coeficients davant la Gerència Regional del Cadastre de Barcelona - Província. 
 
La disposició transitòria 13a del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, disposa en aquells municipis en els quals resulti 
d'aplicació el previst en l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
aprovat pel RDL 1/2004, de 5 de març, el termini per aprovar i publicar el tipus de 
gravamen de l'impost sobre béns immobles s'amplia fins a l'1 de març de l'exercici en 
què s'apliqui el corresponent coeficient. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 11 de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, que tindrà la redacció següent: 
 
ARTICLE 11 
 
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran 
 

 a. Per als béns immobles urbans: 0,574% 
 
llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns 
immobles amb un valor cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l'ús que 
tinguin assignat segons el cadastre immobiliari urbà. 
 

TIPUS 
IMPOSITIU US I DESCRIPCIÓ 

LLINDAR DE 
VALOR (€) 

0,715% A: magatzem i estacionament 11.053,71 
0,715% C: Comercial 201.724,60 
0,715% G: Oci i hostaleria 593.044,22 
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0,715% I: Indústria 550.045,59 
0,715% K: Esportiu 3.534.235,72 
0,715% M: Obres d'urbanització i jardineria, sòls sense edificar 372.412,35 
0,715% O: Oficines 262.652,61 
0,715% T: Espectacles 7.303.738,56 

 
b. Per als béns immobles rústics: 0,420% 
c. Per als béns immobles de característiques especials: 1,300% 

 
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció de 
l’article modificat, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a 
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 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. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2014 i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència als textos de les ordenances fiscals aprovades el mes d’octubre, quedant 
pendent d’aportar al Ple quin seria el tipus impositiu de l’IBI per a l’any 2014. 
 
Explica que segons les converses mantingudes, i per la pròpia comissió informativa de 
dimecres passat, tothom està al corrent de les dificultats de l’equip de govern per poder 
quadrar el pressupost per a l’any 2014, per tal que doni garantia de continuïtat de totes 
les obligacions i serveis, obligacions contretes per via judicial o per via de 
responsabilitats amb les entitats financeres, amb el propi personal i amb les pròpies 
concessions. 
 
Donar garantia de tot això implica en aquests moments una dificultat per aconseguir el 
punt d’equilibri entre els ingressos i les despeses per poder fer front a totes les 
necessitats.  
Un dels elements que quedava pendent de definir és el que fa referència als ingressos 
de l’IBI. La proposta que es planteja ha de permetre poder garantir la continuïtat dels 
serveis no solament la quantitat sinó també la qualitat i al mateix temps donar un aire de 
normalitat en el funcionament de les diferents obligacions que històricament en el 
present i en el futur té assumides la gestió per part de l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’equip de govern té clar plantejar-se de cara a un futur immediat la modulació a la 
baixa dels tipus impositius, quan la situació econòmica financera de l’ajuntament ho 
pugui assumir amb les garanties que això no malmetrà el nivell de serveis que es 
presten de cara a la ciutadania. 
Tenint en compte que prèviament a l’aplicació dels tipus impositius s’han realitzat els 
càlculs segons els pressupostos generals de l’estat que s’aprovaran abans de 31 de 
desembre de 2013, es proposa al Ple la proposta d’aplicació de l’IBI per a l’any 2014.  
Saben que el factor corrector que incidirà sobre el valor cadastral serà d’un 27% a la 
baixa,absolutament lineal i que s’aplicarà sobre el valor cadastral i sense fer 
discriminacions entre valors del sòl i valors de l’edificació. 
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Independentment de la baixa del valor cadastral, es manté la base imposable sobre la 
que opera l’impost en el transcurs dels deu anys que té de durada la seva vigència fins 
a confluir la base imposable amb el valor cadastral, amb la diferència entre la revisió i el 
valor anterior, que es divideix entre deu i cada any s’afegeix una desena part d’aquesta 
diferència al valor cadastral anterior a la revisió, fins que als deu anys el valor de la 
nova revisió s’equilibra amb la base imposable i a partir d’aquest moment es pot 
prendre la decisió per veure en quin moment és més oportú fer una nova revisió 
cadastral, i això succeirà l’any 2017.     
 
El tipus impositiu que s’aplica als valors posteriors a l’ajust de valors cadastrals és 
sobre la base de 60.066 rebuts i el tipus impositiu que s’aplicaria mantenint el nivell 
d’ingressos de l’any anterior més l’1% que és el tipus impositiu aprovat pel Ple per altres 
ordenances, permetent informar que els rebuts de l’IBI de l’any 2014 respecte l’any 
2013, si s’aprova la proposta de l’increment de l’1%, se situaria en el 91,5% dels casos 
amb una franja que estaria entre els més 25,00 euros que es van pagar l’any 2013 o els 
menys 25,00 euros, respecte el que es va pagar el 2013. 
 
El 35,5% dels 60.066 rebuts són més baixos que la xifra dels mateixos rebuts que 
tenien en l’exercici 2013. 
Es proposen els següents tipus: del 0,574 per als béns immobles urbans, increment de 
9 mil·lèsimes respecte l’any 2013, que estava amb el 0,565. 
Respecte el tipus incrementat és d’11 mil·lèsimes, ja que estava en 0,704 i la proposta 
és de 0,715. 
Rebuts de tipus residencial, n’hi ha 57.383, i que formen part del tipus incrementat n’hi 
ha 2.683. 
Els ingressos previstos per l’any 2014 es bellugarien en un increment respecte l’any  
2013 de l’1%, permetent sobre el padró aprovat a 1 de gener de 2013 incrementar els 
ingressos aproximadament en 240.000 euros, tenint en compte que caldrà afegir totes 
les altes i baixes del 2013, però per fer comparacions homogènies ens hem de basar en 
dades del padró a data 1 de gener de 2013. 
 
En conjunt, representa mantenir els mateixos ingressos que hi ha hagut aquest any 
2013 i ens mouríem al voltant dels 24.500.000 euros, la qual cosa comporta que de 
cara l’any vinent estaríem entre els aproximadament 24.800.000 i 24.900.000 euros. 
  
Per acabar la Intervenció demana el vot favorable al dictamen. 
     
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, entenen que 
l’augment de l’IBI és necessari per mantenir les finances municipals i que és lògic que 
els propietaris dels pisos paguin aquest impost. 
 
Consideren que aquest impost no és prou just perquè no té criteris de tarifació social 
més enllà de la ubicació dels pisos i per tant castiga a les classes populars i els carrega 
amb el pagament del mal finançament dels ajuntament que no tenen cap culpa. 
 
Diu que des del Grup Municipal de la CUP sempre que han intentat introduir millores a 
aquest impost, com per exemple el fet d’instar a l’església catòlica i altres confessions 
religioses a pagar l’IBI, el fet de gravar els pisos desocupats, i s’han trobat amb 
l’oposició de l’equip de govern. 
 
Acaba la intervenció dient que s’abstindran en la votació.     
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que és cert 
que l’IBI és un dels impostos més importants per l’Ajuntament i també és certa la 
situació econòmica precària descrita pel senyor Sala i que en aquests moments, 
qualsevol element de distorsió d’ingressos per l’ajuntament faria mal. 
 
Negar aquesta evidència seria negar que respirem aire, però també és cert que per 
arribar fins aquí hi ha hagut un recorregut i un camí. No vol entrar a fer valoracions del 
que ja ha passat però sí que es significatiu saber de quina magnitud estem parlant pel 
que significa per la butxaca dels ciutadans de Manresa. 
L’any 2007, l’ajuntament va ingressar per l’IBI 16.600.000, any que no hi havia la revisió 
cadastral en marxa. A partir de l’any 2008 va passar a 18.960.000, any 2009 
20.1100.000, any 2010 21.524.000, any 2011 22.231.000 i al pressupost del 2013, 
pendent de fer serà de 25.176.000. De l’any 2007 a la previsió del 2013 tenim un 
augment i un increment de més d’un 55%, vuit milions i mig d’euros més, per l’IBI. 
 
Per l’any 2014 aproximadament tindrem un 1% més, estarem igual que el 2013. El cert 
és que pel 2014 els valors cadastrals, s’abaixen un 27%, i això no tindrà una lectura 
immediata a la butxaca dels contribuents i ciutadans de Manresa. Per una qüestió de 
revisió cadastral els ciutadans de Manresa s’havien convertit en milionaris virtualment, 
ara sabem que ja no serem tan milionaris realment, un 27% menys, però es que 
fiscalment estem igual de milionaris, ens considerem igual de penalitzats i això creu que 
no és just i és enganyar a la ciutadania que esperava quelcom més, que no pas quedar-
se igual amb 1%.  
Tenim una herència rebuda de sentències que les hem de fer complir, tenim tot una 
sèrie de compromisos que s’han de fer, però el cert es que els ciutadans veuran 
minvada la seva capacitat econòmica, tot i que l’IBI és un impost que ha de ser 
redistributiu per la riquesa de cadascú, tothom ha de col·laborar per la seva riquesa, 
també aquesta situació de justícia redistributiva, no pot acabar sent una qüestió 
recaptatòria, que és el que l’equip de govern està plantejant. Com que no tenim 
ingressos ens dedicarem a fer justícia recaptatòria per fer cobrir els nostres 
compromisos, troba que no és just. I no es just perquè amb el recorregut de dos anys 
en què l’equip de govern està governant hagués calgut fer el que no han fet i han portat 
a aquesta situació. 
És evident que en aquests dos anys com a equip de govern han decidit no voler entrar 
a fer una reforma estructurals d’aquest ajuntament que permetés poder afrontar amb 
decisió, empatia i valentia els problemes que té la ciutat. 
 
Sabien que compartien el fet de rebaixar els valors cadastrals de la ciutat, que no eren 
adequats, justos ni estaven bé, però veuen que aquesta lectura no es tradueix amb els 
ciutadans. 
 
Diu que no votaran a favor ja que no volen ser còmplices amb el fet que quan la situació 
de l’ajuntament vagi millor i comenci a rebaixar i unificar, el ciutadans ja aniran millor, 
llavors ja no caldrà i serà innecessari, perquè l’administració ha d’ajudar ara, no quan la 
situació ja ha passat.    
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu 
grup municipal donarà suport al dictamen presentat per l’equip de govern respecte  
l’augment de l’1% del tipus impositiu. 
Entenen que si els grups municipals que s’abstindran en la votació estiguessin 
governant, és possible que també apliquessin en aquest moment aquest augment.  
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Creu que tal i com defensava el senyor Majó en un article, té un valor redistributiu i és 
cert tal i com ha dit el senyor Masdeu que hi ha un mal finançament com a ens local. 
 
Diu que és cert que ha anat augmentant tal i com argumentava el senyor Javaloyes 
perquè potser la participació que té l’ajuntament amb els ingressos de l’estat per donar 
serveis, en aquest moment està al 13% i creu que és una injustícia que les entitats 
locals només tinguin aquest 13% del pressupost per front als serveis i les necessitats 
importants dels ciutadans. 
Baixa un 27% el valor cadastral i l’1% garanteix els 25.000.000 d’euros que permetran a 
l’ajuntament seguint donant serveis. De l’1% dels seixanta mil rebuts, a un terç 
pràcticament se’ls baixa l’IBI, i si per a dos terços el màxim que augmenta és 4 euros al 
mes, creu que si es pot continuar donant serveis a la població i és un augment que té 
sentit i és cert que tothom en aquest moment està intentant pujar impostos.  
Quan hi ha despeses fixes i una activitat econòmica estrangulada per diferents motius, 
els manresans han de col·laborar amb una petita quantitat mensual per mantenir els 
serveis de la gent més desafavorida, creu que és just i per això votaran favorablement 
al dictamen.       
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que el 
seu grup municipal donarà suport al dictamen presentat per l’equip de govern respecte 
l’IBI. 
 
Evidentment diu que s’està parlant d’un impost que grava els signes més objectius de 
riquesa com és la propietat immobiliària, no hi ha cap dubte que és un impost que està 
gravant un nivell determinat de riquesa. 
Està d’acord amb el que ha dit el senyor Masdeu referent al fet que els ajuntaments 
tenen un gravíssim problema de finançament i ni l’estat ni les comunitats autònomes no 
han trobat l’adequat sistema de finançament que han de tenir les entitats locals. 
 
Amb la convicció que l’IBI és la principal font d’ingrés dels ajuntaments i que els 
ciutadans de Manresa així ho han de saber, els ajuntaments han de fer grans esforços 
perquè la càrrega impositiva per als contribuents sigui la més ajustada possible.   
Diu que l’augment proposat garanteix la continuïtat dels serveis i sobretot perquè  
alguns d’ells no desapareguin. 
Al pressupost de 2014, si és possible, faran propostes perquè els sectors més 
desfavorits obtinguin una millor redistribució i per això s’ha de garantir la suficiència 
d’ingressos, sent aquest, el primer argument per votar a favor de l’IBI i del dictamen, és 
raonable, ajustat, implica un increment d’uns 240 o 250.000 euros que és la suficiència 
d’ingressos per mantenir les despeses. 
Tenen un segon argument referent a una proposició presentada pel seu grup municipal 
que es debatrà més endavant i que ha tingut el suport de l’equip de govern.  
De la mateixa manera que s’ha d’actuar amb rigor per la suficiència d’ingressos fins que 
no arribi un altra sistema de finançament local, també s’ha de fer un esforç, sobretot per 
la maleïda crisis econòmica, perquè s’habiliti per part dels serveis tècnics i per 
instrucció del govern municipal totes les mesures que puguin afavorir, facilitar i ajudar a 
les persones que no poden fer front al pagament dels tributs. 
Acaba dient que votaran favorablement al dictamen. 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que el fet de dir que 
l’impost en principi no és just pel fet que no és redistributiu, diu que en funció del valor 
que té una cosa i aquesta cosa està valorada en funció de la quantitat, de la qualitat i de 
la ubicació, l’impost és el mateix com a tipus,  però sobre valors diferents. 
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Diu que no és el mateix un pis de 70 m2 que un pis de 250 m2, l’impost que es paga és 
molt diferent  i el tipus és el mateix, i des d’aquest punt de vista és redistributiu i 
progressiu. El fet que l’església o qualsevol confessió o fundacions no paguin, perquè hi 
ha una llei estatal que així ho estableix i sinó es modifica, la cobertura que tenen 
legalment per no pagar l’IBI subsistirà i no és un problema de voluntats sinó que es un 
problema de legalitats.   
En relació als pisos buits, s’ha de saber entendre per reglament què s’entén pel que és 
un pis buit, i prova d’això és que no hi ha cap administració que hagi sabut definir que 
és un pis buit. 
En el moment que hi hagi un reglament es podrà discutir sobre aquesta qüestió. 
 
Nega contundentment que l’equip de govern enganya a ningú i ja es va dir l’any passat 
que quan s’apliqués la reducció dels valors cadastrals, perquè no se sabia que es faria 
per coeficients, els ingressos municipals es mantindrien incrementats com a màxim per 
l’IPC, acord de Ple aprovat el mes de març de 2011. 
Aquest mateix Ple va definir el règim del canvi de valors per coeficients i no per 
ponència, l’equip de govern així ho va fer constar, que no implicaria res més un canvi de 
valoració que no un canvi impositiu, perquè els ingressos municipals per poder-se 
mantenir requeririen un canvi del tipus per mantenir els ingressos. 
 
Qualsevol taxa, impost o ordenança que tingui qualsevol administració és recaptatòria, 
posada per ingressar uns diners i per poder donar unes contraprestacions. 
 
Creu que s’ha perdut una oportunitat important per part del govern central, 
independentment de qui governi, perquè el mateix esforç que s’ha fet per reformar les 
administracions locals, retallant potestats i reduint la capacitat de serveis que poden 
prestar, haurien d’haver inclòs una modificació en el sistema de finançament pels 
barems i pels principis que siguin i canviar el sistema de finançament que fa 30  anys, 
que se’n sent parlar, però ningú no ha bellugat mai cap peça, independentment de qui 
ha governat.   
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que en cap 
moment han dit que no s’hagi de cobrar l’IBI o que no s’hagi d’augmentar, precisament 
l’exemple que ha posat faria que augmentes la recaptació. Estan en contra que sempre 
són les classes populars les que suporten els problemes de finançament dels 
ajuntaments. 
Creuen que es podrien com a mínim intentar fer d’altres coses, que sí s’han fet a 
d’altres llocs, i per això s’abstindran en la votació, perquè no es carregui sempre a la 
mateixa gent.  
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que saben 
que els impostos serveixen per recaptar i quan estan aprovats són justos i adequats, i 
és evident que quan s’està governant es poden fer les modificacions que es vulguin. 
 
Quan ha dit que l’IBI és un impost de justícia redistributiva, ho ha dit perquè aquell que 
més té és el que més col·labora i ha de pagar, però diu que ningú s’equivoqui pel fet 
què el que més tingui més ha de pagar, perquè el que està pagant un lloguer, l’impost  
és pel que està vivint no és pel propietari, de igual manera passa amb els llogaters dels 
locals comercials. 
Continua dient que els impostos són de justícia redistributiva i són justos però la decisió 
que han portat al ple és per recaptar, no es planteja ni el terme de la justícia ni i de 
l’equitat impositiva fiscal. 
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Si que és cert, respecte la reforma de les administracions municipals, que caldria  haver 
estat més incisiu en molts aspectes, comparteix la manca de finançament directe del 
món local per part del govern de l’estat. 
Li diu al senyor Culell que el 13% és la mitjana de finançament del món municipalista, 
no el de Manresa. 
Tal i com ha dit el senyor Sala com més baix és el pressupost més alt és el tant per 
cent, però és important saber les xifres reals que representen i què signifiquen perquè 
serveixen per oferir i donar serveis. 
 
Es cert que tenim un finançament pobre per part de tots els governs de l’estat que hem 
tingut i que no s’han atrevit a fer una reforma i que ara és una oportunitat perduda, 
recorda que independentment dels partits polítics que han governat i gràcies al suport 
d’altres partits polítics tampoc s’ha fet res per millorar el finançament de les 
administracions locals. 
Diu que tots som responsables que el món municipalista tingui el que té. 
 
Diu que s’aprofitarà el debat dels pressupostos per poder plantejar diferents opcions per 
intentar retallar on es pugui retallar i continuant oferint serveis. 
Mantenen la decisió de votar negativament al dictamen.  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que les classes 
populars som tots, ja que l’impost s’aplica sobre tothom, independentment del que 
tingui. 
L’IBI afecta a totes les classes socials, a les activitats econòmiques, a les empreses, es 
a dir a tothom que té propietat immobiliària o que la utilitza. 
Referent a la pèrdua de l’oportunitat d’or, ho ha dit perquè aquesta vegada si hi hagués 
hagut voluntat per part del govern de l’estat no necessitaven a ningú per poder aprovar-
lo, però com que no ha hagut voluntat o l’oportunitat, no s’ha fet.   
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, vol aclarir el 
concepte de les classes populars i diu que és evident que no és el mateix la gent que 
està a l’atur, dels que cobren mil euros o dels que cobren quatre mil euros. 
Diu que és obvi a qui afecta més un impost que a d’altres. 
Ells volen que es tinguin en compte aquests criteris, és a dir, la tarificació social. 
 
En no haver-hi cap més intervenció, l’alcalde, sotmet el  dictamen 4.1.3 a votació, i el 
Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC), 2 abstencions ( 2 
GMCUP) i 5 vots negatius ( 3 GMPP i 2 GMPxC), i per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït.  
 
L’alcalde informa que, a petició de la Junta de Portaveus, es farà el debat conjunt i 
votació separada dels punts 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia. 
 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat 
dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF.  
 
 
4.1.4  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Aprovació 

provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals de la taxa 
de subministrament d’aigua i de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 16 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 

“Per part del Servei de Mobilitat es proposa l’establiment d’una tarifa per l’expedició de la 
targeta d’autorització d'estacionament a les zones d'estacionament regulat en superfície 
exclusives o preferents per a residents (zona verda). 

Per la societat municipal Aigües de Manresa, SA es sol·licita la revisió de les tarifes de la 
taxa de subministrament d’aigua. 
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 
   
ARTICLE 5   

Es proposa l'aplicació d'una bonificació per als dos primers anys d'expedició de les targetes 
d’autorització d'estacionament a les zones d'estacionament regulat en superfície exclusives o 
preferents per a residents (zona verda). 
   
S'afegeix un nou apartat 5, amb la redacció següent, i l'anterior apartat 5 passarà a ser el nou 
apartat 6: 
   
5. L'expedició de les targetes d’autorització d'estacionament a les zones d'estacionament regulat 
en superfície exclusives o preferents per a residents (zona verda) gaudiran de les bonificacions 
següents: 
   
a) Un 75% de bonificació en la tarifa aplicable a les expedicions de targeta, durant el primer any 
d'implantació de la zona d'estacionament regulat per a la qual s'expedeixi la targeta. 
   
b) Un 50% de bonificació en la tarifa aplicable a les expedicions de targeta, durant el segon any 
d'implantació de la zona d'estacionament regulat per a la qual s'expedeixi la targeta. 
   
ARTICLE 6   
   
S'introdueixen dos nous epígrafs, per establiment de tarifes per serveis que fins ara no es 
prestaven. 

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 (€)



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 62

  
11 

Targeta d'autorització d'estacionament a les zones d'estacionament 
regulat en superfície exclusives o preferents per residents  

11.1 
Expedició de la targeta, per cada acte d'expedició inicial o renovació 30,00

11.2 Expedició de duplicat de la targeta, per cada acte d'expedició 30,00
  
S'afegeix l'epígraf 11 
  
La resta d'epígrafs no es modifica 
  
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) 38,96
  Tarifes (euros/m3) 0,5379
     
2 Abonats domèstics. Subministrament per comptador  
  Quota Servei (euros/trimestre)  
  Tipus A 11,24
  Tipus B-C 14,92
  Tipus D-E 22,43
  Tarifes (euros/m3)  
  Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2956
  Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim 0,5523
  Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim 0,7828
  Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim 1,3371
  Cinquè bloc, més de 54 m3/trim 1,3371

 

 
 
 
 

  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
3 Abonats industrials i assimilats  
  Quota Servei (euros/trimestre), segons calibre del comptador  

Número de 
persones 

1er 
tram 

2ón 
tram 

2ón 
tram 

3er 
tram 

3er 
tram  

4art 
tram 

4art 
tram 

5è 
tram 

1-3 < = 18 > 18 < = 27 > 27 < = 45 > 45 <=54 >54 
4 < = 24 > 24 < = 36 > 36 < = 60 > 60 <=72 >72 
5 < = 30 > 30 < = 45 > 45 < = 75 > 75 <=90 >90 
6 < = 36 > 36 < = 54 > 54 < = 90 > 90 <=108 >108 
7 < = 42 > 42 < = 63 > 63 < =105 > 105 <=126 >126 
N < = 6 n > 6 n < = 9 n > 9 n < =15n > 15 n <=18n >18n 
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  7-10 mm. 28,29
  13 mm. 37,64
  15 mm. 56,55
  20 mm. 94,21
  25 mm. 141,36
  30 mm. 188,47
  40 mm. 377,20
  50 mm. 565,90
  Més de 50 mm. 754,33
  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 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  
  Quota Servei (euros/trimestre)  
  S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial  
  Tarifes (euros/m3) 0,3090
     
6 Comptadors per obres  
  Quota Servei (euros/trimestre)  

  
En funció del calibre del comptador segons taula dels comptadors 
industrials  

  Tarifes (euros/m3)  
  Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2956
  Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim 0,5523
  Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim 0,7828
  Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim 1,3371
  Cinquè bloc, més de 54 m3/trim 1,3371
7 En Alta (euros/m3)  
  A River Park 0,3304
  A Callús 0,3304
     
8 Abonament propietaris plomistes (euros/trimestre) 0,1905
     
9 Cànon de conservació de comptadors  (euros/ abonat/ trimestre)  
  5/7/10 mm. 2,47
  13/15 mm. 3,11
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  20 mm. 3,61
  25 mm. 4,60
  30 mm. 5,82
  40 mm. 8,30
  50 mm. 16,36
  65 mm. 21,07
  80 mm. 25,93
  100 mm. 32,22
  125 mm. 37,79
  Aforaments Manresa (per abonat / semestre) 9,94
     
10 Lloguer de comptadors  (euros / trimestre)  
  5/7/10/13/15 mm. 3,21
  20 mm. 4,31
  25 mm. 4,31
  30 mm. 5,84
  40 mm. 8,96
  50 mm. 17,50
  65 mm. 20,77
  80 mm. 25,52
  100 mm. 31,58
  125 mm. 37,01
   

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: 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. 
  
  

QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació al 
BOP, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 

 
 
4.1.5  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Informar la sol·licitud 

de modificació de tarifes del servei de subministrament d’aigua. 
  
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 16 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
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“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. 

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

Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 

El Regidor delegat d’Hisenda, 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 per a l’exercici 2014,  
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   
  Quota Servei (euros/trimestre) 38,96 
  Tarifes (euros/m3) 0,5379 
      
2 Abonats domèstics. Subministrament per comptador   
  Quota Servei (euros/trimestre)   
  Tipus A 11,24 
  Tipus B-C 14,92 
  Tipus D-E 22,43 
  Tarifes (euros/m3)   
  Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2956
  Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim 0,5523
  Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim 0,7828
  Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim 1,3371
  Cinquè bloc, més de 54 m3/trim 1,3371
  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
3 Abonats industrials i assimilats  
  Quota Servei (euros/trimestre), segons calibre del comptador  
  7-10 mm. 28,29
  13 mm. 37,64
  15 mm. 56,55
  20 mm. 94,21
  25 mm. 141,36
  30 mm. 188,47
  40 mm. 377,20
  50 mm. 565,90
  Més de 50 mm. 754,33
  Tarifes (euros/m3)  
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  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 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  
  Quota Servei (euros/trimestre)  
  S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial  
  Tarifes (euros/m3) 0,3090
     
6 Comptadors per obres  
  Quota Servei (euros/trimestre)  

  
En funció del calibre del comptador segons taula dels comptadors 
industrials  

  Tarifes (euros/m3)  
  Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2956
  Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim 0,5523
  Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim 0,7828
  Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim 1,3371
  Cinquè bloc, més de 54 m3/trim 1,3371
  
7 En Alta (euros/trimestre)  
  A River Park 0,3304
  A Callús 0,3304
     
8 Abonament propietaris plomistes (euros/trimestre) 0,1905
     
9 Cànon de conservació de comptadors  (euros/ abonat/ trimestre)  
  5/7/10 mm. 2,47
  13/15 mm. 3,11
  20 mm. 3,61
  25 mm. 4,60
  30 mm. 5,82
  40 mm. 8,30
  50 mm. 16,36
  65 mm. 21,07
  80 mm. 25,93
  100 mm. 32,22
  125 mm. 37,79
  Aforaments Manresa (per abonat / semestre) 9,94
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10 Lloguer de comptadors  (euros/trimestre)  
  5/7/10/13/15 mm. 3,21
  20 mm. 4,31
  25 mm. 4,31
  30 mm. 5,84
  40 mm. 8,96
  50 mm. 17,50
  65 mm. 20,77
  80 mm. 25,52
  100 mm. 31,58
  125 mm. 37,01
 
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el fet que hi hagi 
dos dictàmens que fan referència a l’aigua, es perquè el primer està relacionat amb les 
ordenances municipals i l’altra és per fer la sol·licitud a la Comissió de Preus de 
Catalunya perquè validi la proposta que acordi el Ple de la Corporació. 
 
En relació al dictamen 4.1.4 proposa aprovar la proposta d’establiment d’una tarifa per 
l’expedició de la targeta d’autorització d’estacionament a les zones d’estacionament 
regulat, les zones verdes. Recorda que l’Ordenança i la tarifa de bonificacions ja es van 
aprovar pel Ple. Bonificacions del 75% pel primer any i el 50% pel segon any. 
El que es porta a l’aprovació del Ple és la taxa d’expedició de la targeta d’autorització 
d’estacionament a les zones verdes per un import de 30 euros. 
 
Referent a la taxa reguladora per la prestació del servei de subministrament d’aigua, es 
proposa incrementar un dels ítems de la factura i mantenir la resta de valors unitaris.  
S’ha estudiat la implicació d’aquest ítem de la factura en el conjunt general del valor 
d’una factura de l’aigua trimestral i la proposta que es porta a l’aprovació del Ple és 
incrementar el promig de la factura en un 4,59%, incrementant la quota en un 8,28% i 
no tocar el preu de l’aigua, deixant-lo com l’exercici de 2013 i tampoc tocar el coeficient 
d‘aplicació del clavegueram.  
 
L’increment promig del 4,59% pot semblar un increment elevat comparat amb l’IPC, 
però tenint en compte increments fets a d’altres poblacions, com és el cas de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona incrementat en un 8%, tot i que parteixen d’uns preus més 
elevats que els de Manresa, fa que el fet de pujar un increment promig del 4,59% partint 
d’unes bases més baixes els hi sembla raonable, permetent a Aigües de Manresa 
funcionar amb la regularitat i la qualitat amb que hi treballen. 
  
Demana el vot favorable dels dos dictàmens. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup 
té la intenció de votar favorablement els dictàmens. En primer lloc perquè estan d’acord 
amb la implantació de la zona verda de Manresa i això comporta el preu d’una taxa i  
que entenen raonable. I en segon lloc, entenen que és just que el cost del 
subministrament d’aigua potable es reparteixi entre els ciutadans. 
 
Demana l’aclariment de dues qüestions, la primera si es pot garantir des de l’equip de 
govern que ningú es quedarà sense subministrament d’aigua per raons econòmiques. 
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En segon lloc si poden explicar a la ciutadania que l’increment correspon exclusivament 
a les despeses de subministrament d’aigua potable i en cap cas es pagarà a través de 
la factura de l’aigua, altres despeses o inversions que en aquest moment està fent 
Aigües de Manresa, com podria ser la mala gestió de les piscines municipals. 
 
Si s’aclareixen aquests dos punts des de l’equip de govern, voraran favorablement els 
dictàmens. 
  
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, informa que 
respecte el dictamen 4.1.4, s’abstindran en la votació, i votaran favorablement el 
dictamen 4.1.5. 
Demana tal i com ha fet el representant de la CUP, i perquè quedi reflectit a l’acta del 
Ple, un aclariment, tot i que ja es va fer públic al Consell d’administració d’Aigües, la 
inquietud tant de l’equip de govern, com dels membres del Consell d’Administració que 
no hi hagi cap usuari que es quedi sense subministrament d’aigua.   
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu 
grup votarà favorablement els dictàmens. 
Referent a la proposta de la tarifa per l’expedició de la targeta d’autorització 
d’estacionament a les zones verdes, d’un valor de 30 euros, incloses les bonificacions 
proposades pel Grup municipal del PSC, del 75% pel primer any i un 50% per al segon 
any. 
En relació a la taxa corresponent a l’aigua, diu que ja es varen rebre les explicacions al 
Consell d’Administració d’Aigües de Manresa, arguments de caràcter tècnic i reflectint el 
preu del cost del subministrament d’aigua, on també es van donar garanties perquè cap 
manresà o manresana es quedi sense subministrament d’aigua. 
  
Diu que votaran a favor dels dictàmens.  
   
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, vol aclarir les qüestions 
plantejades pels grups municipals. 
En relació a garantir que ningú es quedarà sense subministrament d’aigua per raons 
econòmiques, diu que al Consell d’Administració d’Aigües de Manresa, es va explicar el 
procediment que es fa per les persones que entren en impagaments. 
Se’ls hi envia fins a tres notificacions, a la segona s’activen uns mecanismes de gestió 
conjuntament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament per analitzar aquests casos i 
trobar les oportunes solucions. 
De moment tots els casos, ja sigui per qüestions socials o econòmics que es poden 
solucionar, s’han resolt de manera continuada i puntualment en el temps. 
 
Referent a la qüestió sobre la factura de l’aigua, diu que pel que fa referència a la 
secció de subministrament d’aigua, les despeses són fixes ja que el cost de l’aigua és 
escàs, aportació que es compensa amb la Sèquia de Manresa. 
 
 
El número de metres cúbics que es subministra van baixant però el cost de 
manteniment de l’empresa continua sent el mateix, amb els increments per l’IPC o 
futurs convenis que actualment es troben congelats. Tot i que el consum millora implica 
que l’increment de cost és superior al que seria l’aplicació de l’IPC. 
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L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC,  3 GMERC i 2 GMCUP), i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMPxC) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents 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, amb referència a 1 de gener de 2013.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 5 de desembre 
de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 

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. 

 
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 
2013, 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.  
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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 2013, 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  2012 76.702 
ALTES   (de l’1-1-2012 a l'1-1-2013) 4.153 
BAIXES  (de l’1-1-2012 a  l’1-1-2013) 4.578 
Altes anteriors a l’1 de gener de 2012 entrades el 2012 54 
Baixes anteriors a l’1 de gener de 2012 entrades el 2012 86 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2013 
 

76.245 

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

d’Estadística.” 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que la població de 
dret de Manresa a data 1 de gener de 2013 és de 76.245 habitants. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del conveni anomenat 

“Quart conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic de la 
comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport 
Metropolità Barcelona”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 9 de desembre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
I.-  El Ple de la Corporació, en sessió del dia  20 de desembre de 2012, va aprovar las 
minuta del Quart conveni relatiu a l’adhesió dels serveis del transport públic de la 
comarca del Bages al sistema tarifari integrat (STI) de l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona (ATM) . A l’apartat Tercer del Conveni  s’hi especifica el 
compromís  de l’Ajuntament de Manresa de fer una aportació de fins a un màxim de 
45.600,00 €, en concepte de participació en el 6’71%  de les despeses generades per la 
integració en el STI per a l’any 2012. 
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II.-  Mitjançant escrit de data 14 de desembre de 2012, registrat d’entrada el dia 3 de 
gener de 2013 amb el número 323, el Director general de Transports i  Mobilitat de la 
Generalitat,  dona trasllat de la proposta de Conveni per a l’exercici 2013, que estableix 
un compromís d’aportació per part de l’Ajuntament de Manresa de  43.350,00 € , el 
7,5% de les despeses per a l’integració en el STI per a l’any 2013. 
 
III.-  El Director general de Transports i Mobilitat, en posterior escrit de 19 de març de 
2013, registrat d’entrada en data 28 de març de 2013 amb el número 23421, proposa 
un nou Conveni, per als exercicis 2012 i 2013, en no haver estat possible la 
formalització del Conveni corresponent a l’anualitat de 2012, degut a raons internes i 
pressupostàries de la Generalitat. D’acord amb el nou conveni, l’aportació definitiva  a 
fer per l’Ajuntament de Manresa per l’anualitat 2012, és de 36.930,52 €, i la previsió 
per l’anualitat 2013 és de 43.350,00 €. 
 
IV.-   La Direcció General de Transports  ha facilitat l’estat de liquidació i tancament del  
STI de l’any 2012, de data  18 de febrer de 2013, del que resulten unes despeses totals 
per compensació pel funcionament del STI, per desplaçaments interns del Bages, de 
550.380,35 €, les quals  es distribueix entre les administracions participants de la 
següent forma : 
 

ADMINISTRACIÓ % IMPORT (€) 
Generalitat (Departament de Territori i Sostenibilitat) 86,59 % 476.519,31
Consell Comarcal del Bages 6,71 % 36.930,52
Ajuntament de Manresa 6,71 % 36.930,52
 
El procediment de càlcul de les despeses de compensació es considera conforme amb 
el que s’estableix al Pacte tercer de la minuta de Conveni que es proposa aprovar. Les 
estadístiques de viatgers i recaptacions gaudeixen de presumpció de veracitat, atès el 
caràcter d’Administracions públiques dels Ens que les formulen 
 
 V.- En data 28 d’octubre de 2013  la Cap de Secció de mobilitat ha emès un informe on 
es manifesta l’interès i la idoneïtat de participar en el STI per part dels serveis de 
transport col·lectiu der viatgers de la comarca, així com la conformitat a les obligacions 
que assumeix l’Ajuntament de Manresa.   
 
VI.- Al pressupost municipal vigent existeix l’aplicació pressupostària  440.0.467.00,  
amb consignació suficient per atendre les obligacions derivades d’aquest  Conveni.  
 
Fonaments legals 
 
I.-  L’Ajuntament de Manresa és titular del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, 
competència assignada al municipi pels articles 25.2,ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i 66.3,m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,que aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. És 
tracta d’un servei mínim , de prestació obligatòria, segons l’article 67,e)  del Decret 
legislatiu 2/2003. 
 
II.-  L’article 48.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificat per la Llei 9/2011, de 29 
de desembre, de promoció de l’activitat econòmica,  estableix que l’Administració  ha de 
fixar les tarifes dels serveis regulars,que s’han de configurar amb l’objectiu d’assegurar 
la qualitat i la seguretat del servei, han de cobrir-ne el cost real, inclosos l’amortització i 
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un benefici industrial raonable, i han de tenir en compte el que disposa la política 
general de preus en matèria de transport. 
 
III.-  L’article 30 de la Llei 12/1987  esmentada, disposa que  les entitats locals, per 
gestionar els transports de les seves competències respectives, poden constituir 
consorcis o subscriure convenis en els termes establerts per la legislació de règim local. 
 
IV.-  L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la facultat de 
les administracions públiques de celebrar acords, pactes , convenis o contractes amb 
persones de dret públic i privat, que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen 
encomanat. Així mateix, d’acord amb l’establert a l’article 108.3 , de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, aquestes poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques depenents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 
V.- L’objecte del Conveni que es proposa aprovar  no està comprès en cap dels 
contractes  de la Llei de Contractes del Sector Públic, i, en conseqüència, el Conveni 
resta exclòs de l’àmbit d’aquesta Llei, en aplicació de l’article 4.1.c) del Real decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
VI.-  Les competències per a l’aprovació del present Conveni corresponen a l’Alcalde-
President de la Corporació,  en virtut de l’establert a l’article 21.1, lletra s), de la llei  
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i article 53.1,lletra u), del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,que aprovà el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i atès que la subscripció de convenis amb altres 
administracions  no comporta la participació en cap organització supramunicipal. 
Tanmateix, i atès que el Conveni  objecte d’informe és una modificació d’un anterior 
Conveni aprovat pel Ple de la Corporació celebrat el dia  20 de desembre de 2012, es 
considera necessari sotmetre l’aprovació de la modificació pel Ple municipal.  
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret exposats, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 

A  C  O  R  D  S : 
 
Primer.- Aprovar  la  minuta del conveni anomenat “ Quart conveni relatiu a l’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona”, que substitueix a l’aprovat en la 
sessió del Ple municipal del dia  20 de desembre de 2012 incloent també  el 
corresponent a l’exercici 2013 
 
Segon.-  Facultar l’alcalde-president per tal que pugui subscriure el Conveni i tota la 
documentació necessària per a l’execució dels esmentats acords.” 
Quart Conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages 
al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona 
 
Barcelona, 30 de setembre de 2013 
 
REUNITS 
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El Sr. Pere Padrosa i Pierre, que actua en nom i representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de director general de 
Transports i Mobilitat segons nomenament de data 8 de gener de 2013 i en virtut de les 
atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de 29 de maig de 2013, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya 
 
El Sr. Josep Anton Grau i Reinés, que actua en nom i representació de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, en la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell 
d’Administració de l’ATM de data 16 de gener de 2013, i en virtut de les atribucions que li 
confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i 
modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, 
de 31 de maig. 
 
La Sra. Mercè Cardona Junyent, presidenta del Consell Comarcal del Bages, en nom d’aquest 
ens local segons acord plenari del 22 de juliol de 2013, i en virtut de les atribucions que li 
confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
El Sr. Valentí Junyent i Torras, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa 
en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament d’11 de juny de 2011, i en virtut de les 
atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest conveni. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que en data 22 de desembre de 2011 es va signar el tercer Conveni d’adhesió dels serveis de 
transport públic a la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 
 
II. Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per tal de donar 
compliment a les Directrius nacionals de mobilitat en el sentit de possibilitar la integració tarifària 
en el conjunt del territori de Catalunya. 
 
III. El  Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa conscients de la necessitat de disposar d’un sistema tarifari integrat que afavoreixi l’ús 
del serveis de transport públic col·lectiu per part de la ciutadania en unes condicions de preu 
adequades amb la potenciació de la intermodalitat van formalitzar sengles convenis per tal de 
concretar el règim de funcionament i de finançament del sistema tarifari integrat.  
 
IV. En aquest sentit d’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i el nivell de 
desplaçaments amb la regió metropolitana de Barcelona, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van considerar  adient 
que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordini de manera adequada amb el 
sistema tarifari de l’ATM de Barcelona amb l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes puguin 
fer ús d’uns mateixos títols de transport  en l’ús dels serveis de transport públic dins d’aquest 
àmbit territorial, tenint en compte que part dels serveis ja formen part del sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona. 
 
V. L’ATM de Barcelona, com a consorci que gestiona el sistema tarifari integrat dins de la regió 
metropolitana de Barcelona, valora molt positivament la incorporació d’aquest sistema dels 
serveis de transport públic que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els 
desplaçaments des dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona. 
 



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 74

VI. D’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la formalització 
d’aquest conveni en el qual es determinen les condicions de la integració  tarifària dels serveis 
de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els 
desplaçaments des dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona, dins del 
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i es determinen les condicions de finançament 
d’aquesta integració durant els exercicis de 2012 i 2013 i les actuacions a realitzar per 
cadascuna de les administracions signants per a assolir aquest objectiu. 
 
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la continuïtat de la 
integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de 
viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments 
amb origen o destinació als municipis de la comarca envers la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Els serveis de transport objecte de la integració esmentada són els que es detallen en l’annex 1. 
 
Segon. Actuacions de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat participarà en el finançament de les despeses 
generades per aquesta integració en els termes establerts en el pacte tercer.  
 
El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa participaran en el finançament de les 
despeses generades per la integració dels serveis de transport que es detallen en l’annex 1 en 
els termes previstos en el pacte tercer. 
   
L’ATM de Barcelona permetrà la utilització dels títols de transport integrat en els serveis de 
transport que es detallen en l’annex 1 que han passat a formar part del sistema tarifari integrat. 
 
Es detallen en l’annex 2 els títols de transport integrat com a conseqüència de la integració dels 
serveis interns de la comarca del Bages i dels desplaçaments amb origen o destinació en els 
municipis d’aquesta comarca en relació amb la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer. Finançament de la integració  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa es faran càrrec de les despeses generades per la integració en el sistema tarifari 
integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del 
Bages detallats en l’annex 1. 
 
Pel que fa a la anualitat de 2012 cal fer front a les despeses que ha produït la dita integració 
d’acord amb la distribució següent: 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat                    476.519,31 euros 
Consell Comarcal de Bages                 36.930,52 euros 
Ajuntament de Manresa                                           36.930,52 euros 
 

Així mateix pel que fa a l’anualitat del 2013 es preveu que les despeses generades per la 
integració tarifària en el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport 
amb origen i destinació a la comarca del Bages es xifren en un import màxim de 578.000,00 
euros que seran ateses d’acord amb les aportacions següents: 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat (85%)         491.300,00 euros 
Consell Comarcal de Bages (7,50%)      43.350,00 euros 
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Ajuntament de Manresa (7,50%)          43.350,00 euros 
 
Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la compensació a abonar 
a les empreses concessionàries dels serveis de transport detallats en l’annex 1 pel menyscapte 
generat per la utilització dels títols de transport integrats de l’ATM de Barcelona. El càlcul 
d’aquest decrement d’ingressos es realitzarà mitjançant la  multiplicació  del nombre de viatgers 
transportats durant l‘any 2008 per la diferència entre la tarifa mitjana ponderada de l’any 2013 
del conjunt de serveis interurbans de l’operador que són objecte del conveni, menys la tarifa neta 
del mes corresponent de l’any 2013 de l’operador, resultat de la utilització dels títols integrats de 
l’ATM de Barcelona, inclosos en ambdós casos els efectuats amb els títols propis de l’operador. 
 
Es detallen com a annex 3 els imports previstos per a aquest concepte per a l’any 2013 per a 
cadascun dels operadors de transports detallats en l’annex 1. 
 
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest conveni, les aportacions econòmiques del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de 
Manresa s’actualitzaran, si s’escau, amb l’increment de les tarifes dels serveis regulars de 
transport interurbà de viatgers per carretera aprovades pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Aniran a càrrec de l’ATM de Barcelona amb càrrec a la partida del seu pressupost les despeses 
derivades de la integració dels serveis de transport detallats en l’annex 1 que comuniquen la 
comarca del Bages amb la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Quart.- Liquidació de les aportacions 
 
Les aportacions econòmiques previstes en el pacte anterior a realitzar pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat a l’ATM  de Barcelona s’efectuaran en el marc de les aportacions 
realitzades per la Generalitat de Catalunya a aquest  consorci. 
 
L’aportació econòmica a realitzar a l’ATM de Barcelona pel Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa corresponent  a les despeses d’integració tarifària de l’exercici de 2012 
es farà efectiva en el termini màxim de tres mesos des de la signatura d’aquest conveni. 
 
L’aportació econòmica a realitzar a l’ATM de Barcelona pel Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa corresponent a les despeses per  a la integració tarifària corresponents 
a l’anualitat de 2013  es farà a terme mitjançant pagaments trimestrals a trimestre vençut per 
imports proporcionals a l’aportació esmentada. 
 
L’aportació a realitzar pel Consell Comarcal del Bages a l’ATM de Barcelona es durà a terme 
amb càrrec a la partida del seu pressupost 441.0.227.99 per l’anualitat 2012 i a la partida 
441.0.227.99 per l’anualitat 2013. 
 
L’aportació a realitzar per l’Ajuntament de Manresa a l’ATM de Barcelona es durà a terme amb 
càrrec a la partida del seu pressupost 12 4400 467 00 per l’anualitat del 2012 i la 13 4400 467 00 
per l’anualitat del 2013. 
 
Aquests abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions definitives en els 
termes que es detallen a continuació. 
 
Sens perjudici del que s’ha exposat, l’ATM de Barcelona  trametrà trimestralment al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Bages i a l’Ajuntament de Manresa la 
informació corresponent sobre les dades de venda i validació dels títols de transport integrats a 
la comarca del Bages i en els desplaçaments amb origen o destinació en els municipis de la 
comarca en relació amb la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona, es trametrà un 
informe a la resta de parts signants amb el detall de la utilització dels serveis de transport amb 
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l’especificació dels imports satisfets durant l’anualitat en concepte de distribució tarifària i de 
compensació per a la integració tarifària a les empreses prestadores dels serveis de transport 
detallats en l’annex 1 a fi de practicar les liquidacions definitives corresponents de les 
aportacions econòmiques previstes per aquest concepte en el pacte tercer. 
 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
 
Per tal de vetllar pel desenvolupament correcte dels objectius d'aquest conveni, es crea una 
comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. El 
règim de funcionament d'aquesta comissió es determinarà de comú acord. 
 
Sisè.- Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el pacte tercer pel 
que fa a la integració tarifària dels serveis durant els anys 2012 i  2013, sens perjudici de la seva 
pròrroga en els termes previstos en el pacte següent. 
 
Setè.- Pròrroga 
 
Aquest conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, i per acord de les parts 
mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni 
facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que aquest no es produeixi, 
la resolució del conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni que no puguin ser 
resoltes per la comissió de seguiment prevista en el pacte cinquè, restaran sotmeses a la 
jurisdicció contenciosa  administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i a un sol 
efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 

Pere Padrosa i Pierre, 
director general de Transports i Mobilitat del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Josep Anton Grau i Reinés 
director general de l'Autoritat del Transport 

Metropolità 

Mercè Cardona Junyent, 
presidenta del Consell Comarcal del Bages 

Valentí Junyent i Torras, 
alcalde de Manresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
Dades dels serveis que s’integren per operador: 

 
    



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 77

GRUP SAGALÉS   
    
DADES OPERADOR 2008   
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES 

OPERADOR SERVEI 
Transbages, SL Manresa-Castellbell-Monistrol 
Transbages, SL Manresa-Castellgalí-Sant Vicenç 
Transbages, SL Manresa-Monistrol-Castellbell 
Transbages, SL Manresa-Pont de Vilorama-Sant Vicenç 
Transbages, SL Manresa-Mura 
Transbages, SL Manresa-Marganell 
Transbages, SL Manresa-Navarcles 
Transbages, SL Manresa-Pont de Vilomara 
Transports Castellà, SA Manresa-Moià 
Transports Castellà, SA Manresa-Sta. Maria d'Oló 
Transports Castellà, SA Manresa-Monistrol de Calders 
Transports Castellà, SA Manresa-Prats de Lluçanès 
Transports Castellà, SA Manresa-Castellar 
Transports Castellà, SA Manresa-Aguilar 
Transports Castellà, SA Manresa-Calaf (C-25) 
Transports Castellà, SA Manresa-El Xup 
Transports Castellà, SA Manresa-Sant Joan de Vilatorrada 
Ferrocarriles y Transportes, SA L'Estany-Sta. Maria d'Oló-Moià 
DESPLAÇAMENTS BAGES-RMB 

OPERADOR SERVEI 
Ferrocarriles y Transportes, SA Bages-RMB 
Transbages, SL Manresa-UAB 
Transports Castellà, SA Barcelona-Prats de Lluçanès 
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SA ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN):
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN):
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug

SA Alsina Graells de Auto Transportes Manresa - Santpedor - Castellnou de Bages (1)
T

OPERADOR SERVEI

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN)
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN)
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug

T

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

 
 
 

SA MASATS TRANSPORTS GENERALS

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI

SA Masats Transports Generals Manresa - Sant Salvador de Guardiola
SA Masats Transports Generals Manresa - Castellfollit del Boix (1)
SA Masats Transports Generals Igualada - Castellfollit del Boix 
SA Masats Transports Generals Manresa - Igualada 

Totals

OPERADOR SERVEI

Transportes Generales de Olesa, SA L'Obac - Terrassa - Mura
Totals

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
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ANNEX 2 
 

Gamma de títols ATM: 
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Quadre tarifes 2013: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 83

 
 
 
 Zonificació del Bages: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI ZONA ZONA ACTUAL
Monistrol de Montserrat 4Z 4Z 
Castellgalí 5E 5E 
Castellvell i el Vilar 5E 5E 
El Pont de Vilomara i Roc. 5E - 
Marganell 5E - 
Mura 5E - 
Sant Vicenç de Castellet 5E 5E 
Talamanca 5E - 
Moià 5F - 
Manresa 6D 6C 
Navarcles 6D - 
Sant Fruitós de Bages 6D - 
Sant Joan de Vilatorrada 6D - 
Santpedor 6D - 
Aguilar de Segarra 6E - 
Artés 6E - 
Avinyó 6E - 
Balsareny 6E - 
Calders 6E - 
Castellfollit del Boix 6E - 
Callús 6E - 
Cardona 6E - 
Castellnou de Bages 6E - 
Fonollosa 6E - 
Gaià 6E - 
L’Estany 6E - 
Monistrol de Calders 6E - 
Navàs 6E - 
Rajadell 6E - 
Sallent 6E - 
Sant Feliu Sasserra 6E - 
Sant Mateu de Bages 6E - 
Sant Salvador de Guardiola 6E - 
Santa Maria d’Oló 6E - 
Súria 6E - 
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ANNEX 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució compensació 2013 per administracions 
  
Administració Import (€) 
Generalitat de Catalunya 491.300 
Consell Comarcal del Bages 43.350 
Ajuntament de Manresa 43.350 
ATM 102.000 
TOTAL 680.000 
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
informa que el dictamen que es porta a l’aprovació del Ple fa referència a l’aprovació de 
la minuta de conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic de la Comarca 
del Bages al sistema tarifari integrat de l’autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de 
Barcelona. 
Des de l’any 2009 s’han aprovat aquests convenis, però el corresponent a l’anualitat de 
2012 es va aprovar però no es va poder formalitzar per part de la Generalitat.  
Per això la minuta d’aquest nou conveni inclou l’anualitat 2012 i l’anualitat 2013. 
La previsió per l’anualitat 2013 és una estimació i en el seu moment ja és liquidarà en 
funció dels tancaments que es realitzin. 
 
El Conveni el subscriuen el Consell Comarcal del Bages, l’Autoritat de Transport 
Metropolità de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa.  
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
El senyor Adam Majó, President del Grup Municipal de la CUP, diu que al nou 
conveni s’elimina la referència de l’Autoritat del Transport de la Catalunya Central.  
Entenen que ha estat voluntat de la Generalitat per tal de reconfigurar el mapa del 
transport públic i així fert una única Autoritat Metropolitana del transport centrada des de 
Barcelona. 
No veuen clar que s’hagi fet així i no entenen perquè s’ha fet sense entrar a cap debat 
ni discussió. 
Creu que seria bo en un futur proper fer una reflexió de quin seria el model 
d’organització del transport públic que volem per a la Catalunya Central, fer una 
proposta i fer-la arribar a qui correspongui. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement al dictamen. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial a favor de la societat Reformes Cadí, S.L. per un import de 
3.600,96 € (IVA inclòs) en concepte de repicar 4 balcons i treure'n les parts 
malmeses de l'edifici del C. Sobrerroca núm. 22. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 9 de desembre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’empresa REFORMES CADÍ SL, ha presentat una factura en aquest Ajuntament per 
un import total de 3.600,96 euros IVA inclòs, pels treballs de repicar 4 balcons i treure’n 
les parts malmeses a l’edifici del carrer Sobrerroca, núm. 22, fruit de l’ordre d’execució 
dictada en data 3 de maig de 2013, perquè les lloses dels balcons en mal estat 
presentaven perill de caiguda a la via pública.  
 
En data 2 de desembre de 2013, l’Arquitecte municipal ha emès un informe, en el qual 
s’indica que s’acredita l’efectiva realització de les obres, proposant que es reconegui un 
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crèdit extrajudicial a favor de l’empresa REFORMES CADÍ SL, per un import total de 
3600,96€  IVA inclòs. 
 
Fonaments jurídics 
 
El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret 
d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb vulneració de 
les normes de competència i procediment. 
 
Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien 
responsabilitat patrimonial en base a l’enriquiment injust. 
 
Els articles 179 i 180 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre General Pressupostària, 
aquests estableixen que existeix una única forma d’eliminar les responsabilitats 
derivades dels articles anteriorment exposats, i que és la de que “hayan salvado su 
actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la 
improcedencia o ilegalidad del acto o resolución”.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, i l’article 
23.1.e) del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 
A la partida 1511360002  existeix consignació suficient per atendre l’obligació derivada 
del reconeixement de crèdit que es proposa. 
 
Els Serveis tècnics jurídics municipals han emès informe proposant que es reconegui 
un crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat 
els serveis de què es tracta.  
Ramon Bacardit Reguant, tinent d'alcalde regidor delegat d'Urbanisme, Paisatge i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
Acord 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pels Serveis jurídics municipals. 
 
Creditor:  REFORMES CADÍ SL  NIF-B63439384 
Import: 3.600,96 € IVA inclòs 
Partida: 1511360002 
Concepte:  Repicar 4 balcons i treure’n les parts malmeses de l’edifici del carrer Sobrerroca, 

núm. 22.” 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
manifesta que el reconeixement de crèdit extrajudicial deriva de l’execució subsidiària 
d’una ordre d’execució dictada sobre l’immoble número 22 del carrer Sobrerroca. 
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En l’ordre d’execució hi havia dos apartats, el primer és el que s’ha executat 
subsidiàriament per tal d’assegurar la seguretat i evitar el perill de caiguda d’elements a 
la via pública i el segon correspon a la reparació de l’arranjament estètic de la part 
repicada. 
 
Degut a la urgència es va realitzar la primera part, però com que no hi havia 
consignació suficient per atendre els treballs, s’ha hagut de fer aquest reconeixement 
de crèdit en relació a la factura emesa. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
  
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar debatre conjuntament i fer 
votació separada dels dictàmens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4. 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
6.1 Regidoria delegada de  Cultura 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de 

passatge de Joan Jorba el vial que es troba situat entre el carrer de Joan 
Jorba i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 9 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Degut a la necessitat de donar nom al vial que existeix entre el carrer de Joan Jorba i 
el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer de la ciutat de Manresa, des de la Secció de 
Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els aspectes relatius a la 
denominació d’aquest vial. 
 
Es dóna la circumstància que aquest vial disposa d’una placa que l'identifica com a 
passatge de Joan Jorba, sense que consti a l’arxiu municipal cap referència documental 
de la tramitació del corresponent expedient per a la seva denominació. Aquest fet, però, 
fa que el nom de passatge de Joan Jorba estigui plenament consolidat en la toponímia 
de la zona. 
 
La denominació és coincident amb el carrer de Joan Jorba, respecte el qual es va 
seguir la tramitació de l’oportú expedient d’honors i distincions que es va cloure 
mitjançant acord del Ple de la Corporació Municipal de data 3 de febrer de 1981.  
 
En el mateix, del qual s’adjunta còpia a aquests acords, hi consten els mèrits i 
circumstàncies que van justificar l’atorgament del reconeixement a favor d’aquesta 
persona i, en conseqüència, es dóna per complerta la seva tramitació. 
 
Ateses aquestes circumstàncies, i fetes les consultes pertinents als serveis tècnics 
d'aquest Ajuntament, així com a l'associació de veïns de Vic-Remei i a l'historiador local 
Francesc Comas, assessor d'aquest ajuntament en temes de nomenclàtor, s'ha cregut 
convenient mantenir la  denominació actual de passatge de Joan Jorba. 
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Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe, que s’adjunta, on es 
grafien els límits del vial i on es confirma que aquest ha de ser considerat i denominat 
com a passatge. 
 
Articles 24 i 25 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa, en 
referència al Llibre-registre dels honors i distincions atorgades per aquesta Corporació. 
 
L’article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la 
denominació de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent 
en ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Vistos els diferents informes que consten a l’expedient, relatius a la denominació del 
vial. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Designar amb el nom de passatge de Joan Jorba, el vial que es troba entre el 
carrer de Joan Jorba i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, segons es grafia al plànol 
adjunt. 
 
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin a 
l’esmentat passatge per part dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
Tercer.- Modificar la inscripció continguda al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, 
en el sentit d’incorporar-hi els presents acords.”  
 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carrer 

del Raval de Manresa i passatge del Raval de Manresa a vials innominats 
del nucli Raval de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 9 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Donada la necessitat de donar nom als vials innominats que existeixen al nucli 
anomenat Cases del pont o Raval de Manresa, segons sol·licitud dels veïns presentada 
per instància en data 8 de maig de 2013 (núm. de registre 31767), des de la Secció de 
Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els aspectes relatius a la 
denominació d’aquests vials. 
 
Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe que s’adjunta on es 
grafien els límits de dos vials i on es diu que aquests han de ser considerats i 
denominats com a  carrer i passatge. 
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Consultada la Unitat d'Estadística i Gestió de la Població, aquesta va emetre informe on 
deia que, un cop consultades les persones interessades, fan proposta de donar els 
noms de carrer del Raval de Manresa i passatge del Raval de Manresa. 
 
Feta consulta a Francesc Comas, historiador local i bon coneixedor del nomenclàtor de 
la ciutat, ha considerat que és adequat posar els noms proposats a petició dels veïns 
atès que són els noms amb què es coneix tradicionalment el nucli. 
 
L’article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació 
de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós 
casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Així mateix, l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vistos els diferents informes que consten a l’expedient, relatius a la denominació del 
vial. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 

ACORDS 
“PRIMER.-  Designar amb el nom de carrer del Raval de Manresa i passatge   del Raval 
de Manresa, els vials innominats del nucli Raval de Manresa, segons es grafia en el 
plànol adjunt. 
 
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al 
passatge esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
 
6.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de 

passatge de Tortosa el vial que es troba entre el carrer de Tarragona i el 
carrer de Lleida. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 9 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Degut a la necessitat de donar nom al vial innominat que existeix a la zona del 
Puigberenguer entre els carrers de Tarragona i de Lleida de la ciutat de Manresa, des 
de la Secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els aspectes 
relatius a la denominació d’aquest vial. 
 
Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe que s’adjunta, on es 
grafien els límits del vial i on es diu que aquest ha de ser considerat i denominat com a 
passatge. 
 
Consultada la Unitat d'Estadística i Gestió de la Població, aquesta va emetre informe 
favorable, en el sentit que no es produeix cap afectacions a habitatges o persones 
empadronades. 
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Feta consulta a Francesc Comas, historiador local i bon coneixedor del nomenclàtor de 
la ciutat, ha proposat el nom de passatge de Tortosa, segons l'informe que s'adjunta, 
atès que proposa nominar el passatge amb un nom que estigui relacionat amb el 
context  dels noms dels vials propers i, en aquest cas, es tracta de les capitals de 
comarca. Així, es proposa el nom de Tortosa per ser el nom de la capital d'un dels set 
àmbits funcionals que estableix la Divisió Territorial de Catalunya segons el Pla 
Territorial General de Catalunya. 
 
Consultada l’Associació de veïns del lloc, han mostrat la seva conformitat amb la 
proposta. 
 
Article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la 
denominació de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent 
en ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Així mateix, l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vistos els diferents informes que consten a l’expedient, relatius a la denominació del 
vial. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER.-  Designar amb el nom de passatge de Tortosa el nou vial que hi ha entre el 
carrer de Tarragona i el carrer de Lleida, segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al 
passatge esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
 
6.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carrer 

de Calders el vial, continuació del carrer d'Artés, situat entre la carretera 
de Vic i la Pujada Roja. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 9 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Degut a la necessitat de donar nom al vial innominat existent a continuació del carrer 
d'Artés, entre la carretera de Vic i la Pujada Roja de Manresa, des de la Secció de 
Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els aspectes relatius a la 
denominació d’aquest vial. 
 
Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe que s’adjunta on 
s’assenyalen els límits del vial i on es diu que aquest ha de ser considerat i denominat 
com un carrer. 
 



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 91

Consultada la Unitat d'Estadística i Gestió de la Població, aquesta va emetre informe en 
el qual afirma que no s'observa cap dificultat en la proposta de denominació, ja que no 
afecta cap habitatge. 
 
Feta una consulta al Sr. Francesc Comas, historiador local i bon coneixedor del 
nomenclàtor de la ciutat, ha proposat el nom de carrer de Calders, segons l'informe que 
s'adjunta, atès que segueix el criteri dels noms donats als vials propers, els quals porten 
la denominació de pobles del Bages. Així, per raons de proximitat geogràfica amb Artés 
i Avinyó, que són els noms dels carrers més propers, formula la proposta de 
l’esmentada població bagenca. 
 
Consultada l’Associació de veïns de Vic-Remei, han manifestat l’acord amb la proposta. 
 
Article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, que estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació 
de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós 
casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Així mateix, l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vistos els diferents informes que consten a l’expedient, relatius a la denominació del 
vial. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 

ACORDS 
“PRIMER.-  Designar amb el nom de Carrer de Calders el nou vial, continuació del 
carrer d’Artés, situat entre la carretera de Vic i la Pujada Roja, segons es grafia en el 
plànol adjunt. 

 
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al 
passatge esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, manifesta que els dictàmens fan 
referència a la designació dels noms de dos carrers i dos passatges de la nostra ciutat.  
 
En primer lloc hi ha el passatge de Joan Jorba, vial que es troba entre el carrer de Joan 
orba i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, en el barri de Vic-Remei. 
Aquest passatge ja té incorporada una placa amb aquest nom, tot i que no s’havia 
aprovat pel Ple la designació oficial. El fet que el nom ja estigués consolidat i prèvia 
consulta a l’Associació de veïns, va donar lloc a decidir les denominacions dels vials. 
 
En segon lloc es designa amb el nom de carrer del Raval de Manresa i passatge del 
Raval de Manresa, els vials innominats del nucli Raval de Manresa, proper al Pont de 
Vilomara. 
Un cop emesos els informes favorables per ser anomenats carrer i passatge per part de 
la secció de Planejament i consultats els veïns interessats, es va proposar donar els 
noms de carrer del Raval de Manresa i passatge del Raval de Manresa. 
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En tercer lloc es designa amb el nom de passatge de Tortosa el nou vial que hi ha entre 
el carrer Tarragona i el carrer de Lleida, situat al barri de la Plaça Catalunya. Es va fer 
la consulta amb l’historiador local, Senyor Francesc Comas i amb l’Associació de veïns i 
es va proposar nominar el passatge amb un nom que estigués relacionat amb el context 
dels noms dels vials propers. I es va decidir  que havia de ser un nom de capital de 
Comarca. 
 
En quart lloc es designa amb el nom de carrer de Calders el nou vial, continuació del 
carrer d’Artès, situat entre la carretera de Vic i la Pujada Roja. 
Els criteris que s’han tingut en compte és que el conjunt de noms que hi ha a la zona 
són denominacions de pobles del Bages. També es va consultar a l’Associació de 
veïns, valorant positivament la proposta. 
 
 Acaba la intervenció demanant el vot favorable als quatre dictàmens. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el 
dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova  per la unanimitat dels 24 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per declarar la il·legitimitat d’una 

part del deute de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van presentar 
conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 2011 en 
lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins a les 14h del dia 1 
de setembre, que va consagrar l'obligatorietat del pagament del deute de les institucions 
per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania. 
 
Atès que, el deute públic representa avui un dels principals problemes de les 
institucions públiques i que aquest problema afecta quotidianament a la vida de la 
ciutadania i als serveis públics per culpa de l'obligatorietat per part de les institucions de 
fer front prioritàriament al deute per damunt dels serveis públics i el manteniment de les 
estructures de solidaritat i benestar. 
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Atès que a Manresa el compliment de l'obligatorietat del pagament del dèficit, consagrat 
constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’austericidi, està comportant 
patiment a la ciutadania en forma de manca de partides suficients per ajudar aquells que 
pateixen la crisi, i insuficiència de programes i de recursos municipals per fer front a la 
pobresa present a la nostra ciutat. 
 
Atès que una part de l’increment de deute es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 
2012 impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, un pla que, com la CUP Manresa ja 
va denunciar en el seu dia al Ple municipal, segueix beneficiant els interessos privats, ja 
que el govern central va donar diners públics a la banca privada, i aquesta els ha cedit 
després a les administracions públiques cobrant elevats interessos de prop del 6% per 
uns diners públics als quals la banca privada ha accedit a un interes inferior a l’1%.  
 
Atès que, en el cas de Manresa, el Pla de Pagament de Proveïdors 2012 va representar 
un préstec de 7.242.495,55€ públics que, en lloc d’haver estat prestats directament a 
l’Ajuntament, han estat venuts a través de la banca privada. En un càlcul aproximat, 
aquesta xifra pot representar uns interessos al voltant dels 3.000.000 d'euros que haurà 
de pagar l'ajuntament, i per tant la ciutadania, de Manresa. 
 
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la 
legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat 
possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que 
aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats 
bàsiques de la població. 
 
Atès que tot i que no està reconegut pel dret internacional sí que Nacions Unides 
recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes d'il·legitimitat del deute i 
els casos recents del govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics 
poden fonamentar-se en aquesta il·legitimitat per negociar o anular part del seu deute 
contret. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes i diversos organismes internacionals, 
està consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’utilitzar 
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o 
les decisions polítiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la 
població. 
 
El Grup Municipal de la CUP proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. El ple Municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les entitats 
financeres privades Bankia, Caixabank, BBVA, Santander, Catalunya Caixa, Banco 
Popular, Banesto, Banc Sabadell, Bankinter, Cajamar i Caixa Mediterrani pel capital de 
7.242.495,55€ prestats en el marc del Plan de Pago de Proveedores 2012 del MEF on 
s’han aplicat interessos de prop del 6% per diners públics que aquestes entitats 
financeres han obtingut a interessos inferiors a l’1%. 
 
SEGON. El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquests interessos i 
a emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i 
internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim. 
 



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 94

TERCER. Suspendre cautelarment el pagament dels interessos il·legítims citats al 
primer acord de la present moció, fins que es resolguin les accions legals indicades al 
segon acord. 
 
QUART. L'ajuntament es compromet a impulsar, d'acord amb la Plataforma d'Auditoria 
Ciutadana del Deute, una auditoria dels comptes de l'Ajuntament de Manresa a fi i 
efecte d'avaluar i quantificar la xifra total del deute il·legítim. 
 
CINQUÉ. Denunciar l'opacitat amb què el Ministerio ha promogut i obligat els diferents 
ajuntaments a contreure els crèdits derivats de l’operació de sanejament financer de 
l’ICO. Garantir l’accés al conjunt de la ciutadania de la documentació respecte a 
aquests crèdits. 
 
SISÉ. Traslladar l’adopció dels presents acords a la conselleria d’economia i 
coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, i a les agrupacions i associacions de municipis. 
 
SETÉ. Instar a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya a fer una declaració, a poder ser conjunta, de denúncia del procediment, 
característiques i condicions en què s'han plantejat les operacions del Pla de Pagament 
a Proveïdors instrumentades a través dels crèdits ICO.” 
 
 
L’alcalde indica que per a la defensa d’aquesta proposició ha demanat compareixença 
l’Associació Cultural Batzac, representada pel senyor Dídac Rimoldi Camí, al qual li 
cedeix la paraula. 
 
 
El senyor Dídac Rimoldi comença la seva intervenció dient que compareix en nom de 
l’Associació Cultural Batzac i en representació de la Plataforma Ciutadana per 
l’Auditoria del Deute. Concretament, diu que ve del Node de Moià, el qual és famós per 
Rafael de Casanova, per les Coves del Toll i també per l’important deute que acumula. 
 
Explica que la Plataforma Ciutadana per l’Auditoria del Deute vol denunciar el 
mecanisme del deute, assenyalar l’estafa que això suposa i donar suport a la moció 
presentada per declarar il·legítim el deute adquirit d’esquenes a la ciutadania.  
 
Diu que la primera perversió del mecanisme del deute es troba en el funcionament del 
Banc Central Europeu (BCE) i en el finançament dels estats. Recorda que el BCE rep 
aportacions de diners públics provinents dels estats de la Unió Europea, però els seus 
estatuts no li permeten finançar directament a aquests mateixos estats. Per tant, quan 
un país necessita fons, el BCE deixa els diners als bancs a l’1% d’interès 
aproximadament, i aquests utilitzen els diners per comprar deute del país de torn a uns 
interessos més elevats (entre un 5 i un 14%). Amb aquest senzill sistema, el qual diu 
que és totalment legal però profundament immoral, els bancs treuen enormes 
rendibilitats a base d’especular amb la prima de risc i, de retruc, perjudicar la ciutadania, 
tot plegat amb diners públics. 
 
Diu que a tot això s’hi poden sumar els escandalosos rescats bancaris realitzats també 
amb diners públics. Diu que s’han invertit sumes astronòmiques en bancs i caixes, els 
quals són els principals causants de la crisi econòmica i responsables de l’estafa de les 
preferents, així com de la problemàtica social derivada dels desnonaments diaris de 
famílies. Assenyala que aquest rescat té com a principal objectiu preservar un sistema 
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capitalista que ofega la població i a la petita i mitjana empresa, seguint els preceptes i 
les regles imposades des de la troica i els mercats. 
 
Comenta que el mateix mecanisme es repeteix a nivell estatal amb el préstec ICO, amb 
el qual la banca presta els diners als ajuntaments a un interès variable de més del 5%, 
quan la banca ha aconseguit aquests diners del BCE a un interès de l’1%. Per cada 
euro que l’Ajuntament rep a través d’aquest sistema injust, la banca se’n queda 4 
cèntims.  
 
Assenyala que aquest sistema de finançament és pervers, injust i diu que facilita la 
dictadura financera. Troba que cal aturar aquesta estafa legal, canviar el mecanisme 
legal de finançament dels organismes públics i impulsar auditories del deute per establir 
quina part és il·legítima i negar-nos a pagar-la. 
 
Diu que la democràcia, actualment, és una fal·làcia perquè qui té els diners és qui 
imposa les regles. Comenta que el cas grec és un clar exemple d’això i explica que es 
va forçar al seu primer ministre a que dimitís fulminantment quan va voler fer un 
referèndum per deixar que fos el poble qui decidís què s’havia de fer amb el deute. Es 
pregunta si és que la democràcia ha de callar quan els mercats parlen. Demana si això 
és un sistema just, digne i democràtic. Pensa que una de les respostes que es pot 
donar a nivell local per tractar de pal·liar aquesta injustícia és la que es presenta en 
aquest Ple en forma de moció. 
 
Comenta que el volum del deute públic acumulat és un problema que ens està 
devorant. En aquest sentit assenyala que al 2012, Espanya va pagar 29.000 milions 
d’euros només en interessos del deute, més del que es paga en prestacions d’atur. A 
més, el rescat de la banca ha estat de 168.000 milions d’euros. Diu que aquestes xifres 
macroeconòmiques acaben essent números grans en els quals ens podem perdre, però 
se’n poden veure els efectes en la nostra vida diària amb la reducció de beques 
menjador, la falta de programes socials per fer front a les situacions de desemparament 
que viuen els sectors més dèbils de la població –els quals cada vegada són més 
amplis-. Assenyala que fa uns anys rarament es veia algú buscant a les escombraries, 
però avui cada dia hi ha més gent que intenta sobreviure d’aquesta manera. 
 
Manifesta que des de la Plataforma porten un temps treballant a l’estat espanyol i a 
Catalunya sobre la il·legitimitat de bona part del deute públic provocat per aquells que 
han externalitzat les seves responsabilitats envers la crisi, convertint deute privat en 
deute públic. 
 
Explica que, tal i com han reconegut les Nacions Unides sobre els efectes del deute 
extern en el seu informe del 13 d’agost de 2012, les càrregues excessives de deute 
extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i en el 
desenvolupament en els països deutors a través de la desviació dels recursos dels 
serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes 
internacionals d’alleugeriment del deute. Així mateix, la resolució aprovada pel Consell 
de Drets Humans de les Nacions Unides en sessió del 5 de juliol de 2012, recorda que 
tot estat té la responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, 
social i cultural de la població i, a aquests efectes, té el dret i l’obligació de triar els seus 
objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat per fórmules 
específiques de polítiques econòmiques externes i afirma que, des del punt de vista 
dels drets humans, la liquidació del deute amb fons oportunistes en condicions abusives 
té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per acomplir les seves 
obligacions en la matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials i 
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culturals. Apunta que aquest és un tema que fa referència als estats però diu que es 
perfectament traslladable al nivell local pel que fa referència al crèdit ICO.  
 
La Plataforma per l’Auditoria del deute vol aclarir que el que proposen no és cap utopia. 
Diu que existeixen precedents de països que han realitzat amb èxit una auditoria i han 
declarat part del seu deute com a il·legítim i, de fet, altres ajuntaments com Badalona o 
Molins de Rei ja han donat els primers passos en aquesta direcció.  
 
Diu que els conceptes de deute il·legítim i deute odiós són figures reconegudes 
internacionalment i anima als presents a recolzar la moció, així com a cercar 
complicitats en altres ajuntaments per tenir, entre tots, molta més força. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix als 
membres de la Plataforma Ciutadana per l’Auditoria del Deute la feina que fan i el fet 
que hagin vingut a aquest Ple per explicar la moció que, tot i que formalment l’ha 
presentat el seu grup municipal, ha estat la mateixa Plataforma qui l’ha elaborat. 
Assenyala que la CUP el que fa és fer d’altaveu i portar-ho al Ple. 
 
Comenta que en el seu moment, quan el Ple va aprovar el pla de proveïdors del 2012, 
en aquesta sala es va dir que aquest pla era un xantatge i que era un molt mal negoci 
per a l’Ajuntament i per a la ciutadania de Manresa, ara bé, un molt bon negoci per als 
bancs que, com ha explicat el senyor Dídac Rimoldi, treuen un rendiment de prop del 
5% de les necessitats bàsiques de l’Ajuntament. 
 
Actualment s’ha arribat a un moment en què el pressupost no es pot aprovar aquest 
mes -i ja es veurà si es podrà aprovar el mes vinent-, i en el qual s’han d’apujar els 
impostos perquè no hi ha prou recursos. És per això que la CUP creu que ha arribat el 
moment de dir prou. 
 
Diu que a aquest mecanisme pervers s’hi afegeix un altre element encara més pervers -
i aprovat pels grans partits espanyols-, com és que els primers a cobrar sempre han de 
ser els bancs. Troba que això provoca un escanyament total als pocs recursos que té 
l’Ajuntament, els quals els ha de dedicar en primer lloc a pagar els bancs en lloc de 
dedicar-los a les situacions d’emergència social que hi ha en aquesta ciutat, a l’igual 
que passa a la resta de ciutats i pobles del país. 
 
Per això creuen que cal actuar. D’entrada, troba que el més important és explicar a la 
ciutadania aquests mecanismes. Diu que en això la moció és molt clara. En primer lloc, 
demana que els interessos es declarin il·legítims. En segon lloc, que es quantifiqui la 
xifra exacta en el cas del crèdit a proveïdors per tal que se sàpiga quans diners es 
destinen anualment al benefici dels bancs i portar-ho davant dels tribunals de l’estat, 
d’Europa i d’on calgui per intentar eliminar els interessos. En tercer lloc, proposa que 
l’Ajuntament es negui a pagar mentre no hi hagi una resolució judicial. En quart lloc, 
demana que l’Ajuntament treballi conjuntament amb la Plataforma per fer una auditoria 
d’aquest deute il·legítim per deixar clar d’una vegada i per sempre quina part del deute 
es considera il·legítima i, per tant, quina part del deute s’hauria de poder deixar de 
pagar. En cinquè lloc, demana que es denunciï l’opacitat amb què s’ha fet tota aquesta 
operació dels plans de proveïdors i, finalment, traslladar l’acord a les institucions i instar 
a les associacions municipalistes a fer alguna actuació.  
 
La CUP creu que és molt important que primerament tothom conegui aquests 
mecanismes perversos que forcen l’Ajuntament a dedicar els pocs diners que té a pagar 
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i enriquir els bancs i, a continuació, dir prou perquè no es pot continuar pagant un deute 
il·legítim que està ofegant la població de la ciutat. Per aquests motius demana el vot 
favorable a la moció. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que ell i molta altra 
gent està d’acord amb el que han manifestat tant el senyor Dídac Rimoldi com el senyor 
Jordi Masdeu. Pensa que el tema dels interessos és un escàndol totalment injust i 
il·legítim. Diu que els bancs són cocausants de la crisi i van començar a donar crèdits 
pensant que quan es venguessin els edificis per als quals havien donat préstecs farien 
negoci. Posteriorment van començar els desnonaments. També s’ha demostrat que van 
estafar amb les preferents, cosa que inicialment semblava poc important però que s’ha 
vist que l’estafa ha estat colossal. A sobre, se’ls ha finançat amb diners públics.  
 
De fet, diu que Europa ja ha renyat als bancs espanyols perquè estan comprant només 
deute públic en comptes de donar crèdit a autònoms, petites i mitjanes empreses, que 
seria amb el que es podria estimular l’economia del país. Tot plegat lligat amb el 
desballestament del model de caixes catalanes, de les quals diu que malauradament 
estaven massa polititzades.  
 
També està d’acord amb el que s’ha dit sobre el pla de pagament, de que quan es va 
aprovar no se sabia amb quin interès s’hauria de retornar. 
 
Diu que en aquests moments la situació és complicada. Comenta que el seu grup està 
totalment d’acord amb els 6 dels 7 punts de la moció, i pel que fa al punt tercer, suposa 
que com que comporta la insubmissió això farà que la moció no prosperi. Per això, 
proposa una esmena in voce per retirar el punt tercer de la moció i mantenir els altres 6 
acords, atès que creu que la resta sí que poden ser assumits per la majoria dels grups 
municipals. Creu que d’aquesta manera altres grups se sumaran i la moció podria tirar 
endavant. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, troba que el text 
de la moció i la intervenció que ha fet el compareixent són molt clares. Diu que el PSC, 
conceptualment, està d’acord amb el que expressa la moció . Possiblement podrien 
matisar algunes qüestions, no tant en la línia del que està succeint com és que el 
finançament de les administracions públiques es fa a través dels bancs els quals reben 
els diners d’un organisme públic que, a la vegada, s’està finançant pels diners públics 
de tota Europa, fet que és una més de les contradiccions del sistema. Tot i això, en la 
línia del que acaba d’esmentar el senyor Pere Culell, el tercer punt no l’assumirien en 
cas de que estiguessin al govern i tampoc volen que l’assumeixi qualsevol govern 
d’aquest Ajuntament, entre altres coses perquè l’alcalde o el regidor d’Hisenda no 
podrien complir aquest acord plenari. Diu que les creences i les intencions no són 
incompatibles amb proposar acords que siguin possibles i que no contradiguin la 
legalitat. 
 
No vol que se’l malinterpreti perquè troba que en el debat sobre si la legalitat xoca amb 
les creences o idees d’un col·lectiu fa que hom quedi desqualificat, i assenyala que per 
a ell això seria un gravíssim error. Pensa que aquesta actitud impedeix més 
l’avançament i la suma de forces que no pas l’anar en contra d’allò que s’està dient. El 
PSC entén que el que es planteja és una situació que creu que s’hi acabarà arribant per 
la via dels fets, i posa com a exemple Grècia, on ja s’està parlant de la condonació del 
deute públic. Comenta que a Espanya també s’està parlant de que el deute espanyol és 
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inassumible (al voltant del 100% del PIB) i diu que molts experts assenyalen que és 
impagable. Creu que el propi sistema es veurà abocat a fer una habilitació de 
condonacions o de quites importants. 
 
Diu que el PSC se suma a la proposta que ha fet el senyor Pere Culell i també 
demanen la supressió del punt tercer perquè no es podrà complir i tampoc volen posar 
al govern en un desideratum ridícul com és el fet de forçar-los a fer una cosa que ja se 
sap que no podran fer. Diu que han de ser conscients i responsables per plantejar 
coses útils i possibles. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor d’Hisenda i Governació, s’agafa a les tesis que ha 
exposat el senyor Josep Lluis Irujo i diu que el problema d’aquest tipus de mocions és 
que quan un es posa a escriure-les a vegades es deixa a anar i es comencen a posar 
atesos i clàusules resolutòries que, pel que fa al seu grup, difícilment són assumibles de 
la forma en la que estan plantejades. Diu que, a vegades, amb temes profunds com 
aquest, si es plantegen abans del Ple i es negocien en una taula es poden buscar vies 
que permetin solucions possibilistes. Però assenyala que, tal i com està redactada 
aquesta moció, el seu grup votarà negativament, independentment de que es tregui el 
punt tercer –del qual diu que, a més a més, l’Ajuntament tampoc té potestat per portar-
lo  terme-. Diu que això no implica que no es puguin asseure per buscar algun tipus de 
moció que persegueixi el mateix però sense fer segons quins tipus d’afirmacions que 
són dubtoses o posant sobre la taula determinades expressions que no creu que siguin 
les més adients si el que es busca és un consens. 
 
Finalment, reitera que el seu grup votarà en contra i diu que qualsevol terme en 
mocions d’aquest tipus que impliqui no complir amb la legalitat vigent i sense 
raonaments, difícilment aquest equip de govern li podrà donar suport. 
 
L’alcalde indica que s’obre una segona tanda d’intervencions i cedeix la paraula al 
senyor Dídac Rimoldi. 
 
El senyor Dídac Rimoldi, explica que la gent que més està treballant amb el tema del 
deute extern diuen que es poden arribar a trobar certes similituds amb el mecanisme 
que suposa l’ICO pel que fa al deute extern amb els estats i veuen que aquell 
percentatge que superi un 3% no és ètic. Diuen que hi ha un abús per part del qui 
presta davant del qui rep. Per això, aquest sistema que va entre el 5 i el 14% ja de per 
si és abusiu, i en el cas de l’ICO supera el 5%. Diu que es podria entrar en debats ètics 
sobre aquesta qüestió, però de per si, el percentatge ja no és ètic, més enllà de que es 
pugui considerar legítim o no. 
 
Des de la Plataforma es considera que el deute amb l’ICO és deute il·legítim per 
diferents factors: 
 
El primer és per la mateixa estructura que hi ha darrera de l’ICO, perquè el seu màxim 
responsable fins poc temps abans de ser-ho era un alt càrrec del BBVA, amb la qual 
cosa troba que la procedència ja pot marcar certs interessos pel que fa al funcionament 
de l’ICO.  
 
El segon, per una manca de transparència. Diu que la mateixa web de l’ICO no es pot 
trobar informació concreta sobre com s’han gestionat els diners, on han anat a parar i a 
quins proveïdors.  
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També diu que l’ordre per pagar a aquests proveïdors també és un factor d’il·legitimitat 
perquè als ajuntaments els ha vingut per imposició i no han tingut cap mena de dret a 
negar-s’hi. Diu que el govern central ha imposat un mecanisme sense que els 
ajuntaments tinguin cap mena de veu i vot.  
 
En canvi, en el mateix ordenament, però, es permet el luxe de negar-se a pagar els 
interessos del deute. Diu que això és simbòlic perquè en el pla de proveïdors 
s’assegura que si un ajuntament no retorna els diners, el govern el pot intervenir. És per 
això que diu que aquests interessos són un negoci i no són legítims. Els ajuntaments 
són els mecanismes que els ciutadans tenen més propers per treballar per tal de que 
les coses puguin ser d’una altra manera. 
 
Un altre factor que troba interessant és el de l’auditoria, que té a veure amb revisar 
exactament de quins números s’està parlant i que la ciutadania els pugui conèixer i 
també opinar. 
 
Pel que fa als precedents, diu que si aquest Ajuntament aprova aquesta moció no serà 
el primer. Per això demana als regidors que siguin valents, a l’igual que ho han estat 
molts altres abans.  
 
També diu que si l’Ajuntament es negués a pagar temporalment fins que el govern 
l’intervingués, disposaria de més diners. 
 
Per últim, atès que l’equip de govern ha ofert la possibilitat de seure en una taula per 
negociar en altres termes aquest tipus de moció, diu que entomen aquesta oferta i els 
agradaria conèixer en quins termes i expressions, i quines serien les possibles 
solucions que farien una moció probable. Diu que si això ha de fer que altres grups se 
sumin a la moció, com que el punt tercer no deixa de ser un punt simbòlic en tant en 
quant l’estat pot cobrar-s’ho quan vulgui, la Plataforma estaria d’acord amb que es 
retirés aquest punt. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, sobre el que ha 
comentat el senyor Josep M. Sala de que aquesta era una moció sense raonaments, 
diu que si alguna cosa s’ha estat fent amb moltes de les intervencions que s’han succeït 
és donar raonaments. Diu que el raonament és claríssim: l’estat ens va obligar a 
comprar uns crèdits perquè els bancs s’enriquissin i el que s’està demanant és que això 
es deixi de fer. Troba que el raonament no pot ser més simple i evident. El que es vol és 
que ens deixin de robar. 
 
Sobre el tema de la legalitat, diu que si amb alguna cosa es té experiència darrerament 
en aquest país i en aquest Ajuntament, és sobre no fer cas de la legalitat,  en ser 
insubmisos i ser valents. Diu que al balcó de l’Ajuntament hi penja una estelada, 
pertanyem a l’Associació de Municipis per la Independència, etc. Diu que ja vindrà la 
Sra. Llanos de Luna a explicar si això entra dins de la legalitat o no. Però creu que això 
no ens ha d’aturar per fer-ho, perquè ho troba just i necessari i perquè construeix un 
futur millor. Diu que el fet de negar-se a pagar els interessos del deute és un gest 
simbòlic però el simbolisme és molt important. Afegeix que d’aquí a una estona també 
s’aprovarà una moció que dirà que es vol fer un referèndum, tot i que se sap que 
actualment això no és legal i que segurament quedarà en un gest simbòlic, però no per 
això es deixarà de fer. Diu que els símbols és l’única cosa que es té perquè si només 
ens hem de dedicar a fer el que està dins de la legalitat poques coses de les que es fan 
en aquest Ajuntament i ben poques de les mocions que s’aproven podrien tirar 
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endavant. També en l’evolució humana se sap que la legalitat no ha estat mai un 
obstacle, tot al contrari. Assenyala que en l’enterrament del Nelson Mandela es va 
posar en evidència com els polítics que volen canviar les coses han d’anar més enllà de 
la legalitat, fer insubmissió i fer pedagogia de les coses que no són justes ni legítimes, 
encara que siguin legals. Per això insisteix en que si es volen aconseguir coses, el que 
s’ha de fer és desobeir i plantejar si la legalitat és legítima o no, tal com s’està fent en 
altres àmbits. 
 
En tot cas, diu que el senyor Josep M. Sala ha indicat que no votaran a favor de la 
moció ni tan sols encara que es retiri el punt 3, però si fer-ho ha de servir perquè altres 
grups sí que donin el seu vot, la CUP accepta retirar aquest punt tercer sense 
problemes atès que també ho han indicat els companys de la Plataforma. Creu que 
l’important és que se’n parli d’aquest tema, que es declari il·legítim i, sobretot, que es 
trobin mecanismes per estudiar i ampliar l’auditoria a tos els comptes de l’Ajuntament i 
perquè la ciutadania pugui conèixer exactament quant s’està pagant i quant està 
deixant de rebre la gent que ho necessita per pagar i enriquir als bancs. Repeteix que 
retiren el punt tercer de la moció que han presentat i que cadascú voti en coherència al 
que cregui oportú. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor d’Hisenda i Governació, diu que no entrarà a 
discutir el contingut de les afirmacions que s’han fet perquè segurament no es posarien 
d’acord i no val la pena allargar la discussió. Amb tot, diu que sí que hi ha una qüestió 
que està escrita i que s’ha anat repetit i, per tant, entén que ell ha de donar la seva 
opinió sobre el tema de com funcionen els préstecs a proveïdors. Comenta que, amb 
això, el Ministeri no obliga a ningú i el que fa és oferir una fórmula a la que els 
ajuntaments s’hi poden adherir o no. De fet, hi ha ajuntaments que s’han adherit i 
d’altres que no. Si l’Ajuntament de Manresa no hagués volgut el pla de proveïdors no 
l’hauria agafat i hauria tingut uns altres problemes. Els ajuntaments que s’hi van adherir 
sí que estan obligats a unes condicions que varen ser les que va proposar el Ministeri, 
igual que en el segon pla de proveïdors també s’hi han adherit els que han volgut -i han 
pogut- i les condicions han estat diferents -en aquest cas millors que les del préstec de 
proveïdors anterior-. Però diu que en cap cas el Ministeri a obligat a fer-lo, el que ha fet 
és oferir una possibilitat de solució a la qual els ajuntaments s’han adherit o no 
lliurement. Assenyala que l’adhesió ha estat voluntària i fruit d’una decisió del Ple 
municipal.  
 
En no haver cap més intervenció l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1 de la CUP 
amb l’esmena in voce d’ERC, i el Ple la rebutja per 14 vots negatius (11 GMCiU i 3 
GMPP), 8 vots afirmatius (3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 2 abstencions (2 
GMPxC). 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal del PSC perquè s’habilitin més mesures per 

facilitar el pagament de l’IBI i d’altres obligacions fiscals a famílies que 
acreditin problemes econòmics. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 16 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en la situació actual, els ajuntaments han de poder dotar-se d’un finançament 
adient, per després poder oferir uns serveis públics de proximitat i en especial, poder 
atendre les necessitats socials bàsiques. 
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Atès que l’IBI, constitueix actualment una part substancial dels ingressos municipals 
(concretament un 50% dels tributaris i el 35% dels totals de l'Ajuntament) i és per tant 
una font estructural del capítol d’ingressos sense la quals és impossible garantir la 
despesa necessària per fer front al cost dels serveis públics i els ajuts de caràcter 
social. 
 
Atès que, des d’aquesta perspectiva raonada anteriorment, un increment de l’1% en el 
rebut l’IBI més comú, tal i com proposa el Govern Municipal per a 2014, és un increment 
raonable; més tenint en compte que aquest increment farà que dels 66.066 rebuts que 
hi haurà a Manresa, el 91,5% es mouran entre una rebaixa o un augment de fins a 25 
euros i el 61,7% pagaran entre 10 euros menys i 10 euros més que l'any passat. 
 
És per tot això que el GMS proposa al Govern municipal que endegui un seguit de 
mesures encaminades a minimitzar les conseqüències de la severa i perllongada crisis 
econòmica que afecta a la ciutadania, amb més de 7.000 aturats comptabilitzats a la 
nostra ciutat, i on cada cop hi ha més famílies amb dificultats econòmiques greus per fer 
front al pagament de les seves obligacions fiscals i entre elles i, de forma particular, 
l’IBI. 
 
I com que actualment resulta impossible legalment establir bonificacions en funció del 
nivell de renda o d’altres circumstàncies de les que es puguin beneficiar ciutadans 
concrets amb dificultats econòmiques. I, tanmateix, en la nostra qualitat de servidors 
públics, l’Ajuntament, estem obligats a continuar fent un esforç per atendre aquesta 
situació. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents, 
 
ACORDS. 
 
1. El Govern municipal ordenarà als Serveis Econòmics municipals que proposar les 

solucions tècniques que facilitin al màxim la forma i els terminis (fraccionaments, 
ajornaments, i d’altres...) per facilitar el pagament de deutes fiscals a contribuents 
que acreditin dificultats econòmiques greus per poder complir amb les seves 
obligacions tributàries. El Govern posarà a debat a la Comissió Informativa de 
Governació i Hisenda en el termini màxim de 3 mesos quines d’aquestes mesures 
s’aplicaran dins l’exercici fiscal de 2014. 

 
2. El Govern municipal posarà a disposició dels Serveis Socials municipals els 

recursos necessaris per tal que s’habiliti una nova línia d’ajuts individualitzats per 
contribuents que, segons indicadors objectius, acreditin no poder pagar el rebut de 
l’IBI i/o d’altres tributs. 

 
3. El Govern Municipal es compromet a partir d’ara a fer un informe trimestral que es 

debatrà a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones sobre el funcionament 
d’aquestes noves mesures i sobre l’estat de les partides econòmiques que facin 
front als ajuts a les persones i famílies en risc d’exclusió social per si cal fer 
modificacions de pressupost perquè estiguin dotades sempre suficientment.” 

 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de la CUP a la proposició 7.2, de 19 
de desembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Substituir l’actual punt 2 dels acords pel següent redactat: 
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2. El Govern municipal posarà a disposició dels Serveis Socials municipals els recursos 
necessaris per tal que s’habiliti una nova línia d’accions per garantir el dret a l’habitatge 
que inclogui ajuts individualitzats per contribuents que, segons indicadors objectius, 
acreditin no poder pagar el rebut de l’IBI.” 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
amb motiu del dictamen sobre aprovació de l’IBI, ja ha esmentat que explicaria de forma 
més detallada la base d’aquesta proposició. 
Com a continuació del debat que s’ha produït sobre si l’IBI és un impost redistributiu, 
progressista o no, diu que està convençut que ho és perquè grava la riquesa en funció 
del valor de la propietat immobiliària sobre la qual aquest valor actua. 
 
Pel que fa a la consideració que el regidor senyor Jordi Masdeu ha fet, diu que no totes 
les persones en un moment determinat del seu trajecte vital tenen la mateixa capacitat 
per fer front a aquest impost i que la moció que el GMPSC presenta fa referència a 
aquest impost i a d’altres obligacions fiscals, però que l’han anomenat IBI perquè el seu 
grup ho posava com a condició per donar el vot favorable al dictamen que s’ha aprovat 
anteriorment. 
 
Diu que l’actual crisi està deixant les famílies en una situació dificilíssima, de pobresa, 
no només energètica, sinó que la resta de tributs ja comencen a formar part d’aquest 
nou terme. 
 
El GMPSC agraeix a l’equip de govern la receptivitat amb què ha acollit la moció i altres 
mocions que han presentat i que anaven en aquesta línia.  
 
La cobertura social per a manresans que es trobin en situació de pobresa o exclusió 
social ja està en marxa i els consta que des de Serveis Socials habiliten aquestes línies 
d’ajut. Les partides s’han anat incrementant per fer-hi front i el GMPSC vol demanar que 
això es faci de forma més sistemàtica a partir d’ara i que no sigui discrecional. 
 
Agraeix les paraules que l’alcalde va utilitzar en el sentit que no depengui de la bona 
voluntat de l’Ajuntament, que hi és, sinó que s’habilitin una sèrie de mesures i d’aquí a 
tres o quatre mesos es puguin concretar, a part de les que ja s’utilitzen, perquè és bo 
que se sàpiga quines mesures es poden habiiltar, ja sigui en terminis, en el format del 
pagament del deute fiscal, com s’acreditaran aquestes dificultats econòmiques, és a dir, 
que s’habiliti per part dels serveis tècnics quin sistema queda predeterminat pel qual un 
manresà que entri en un determinat grau de dificultats econòmiques tindrà 
determinades ajudes i que quedin especificades, amb el benentès que són conscients 
que no poden quedar exempts del pagament i es poden establir bonificacions en funció 
del nivell de renda.  
De la mateixa manera que a Serveis Socials disposin dels recursos necessaris i això 
any rere any s’ha anat parlant i seria una qüestió a concretar en el pressupost de cada 
any i que de tot aquest sistema que s’habiliti es pugui rebre un informe trimestral, com 
es fa amb el tema de la morositat, es pugui informar de les ajudes que es presten als 
ciutadans que es troben en aquesta situació, ajudes que espera que en un futur es 
pugui dir que són cada cop menys necessàries. 
 
El sentit de la moció pretén que en aquest camp concret la ciutadania que es troba amb 
dificultats econòmiques vegi que l’Ajuntament recapta perquè ho ha de fer per mantenir 
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l’estructura municipal, però que també té la suficient sensibilitat per atendre aquests 
casos de dificultats. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup 
entén que la voluntat de fons de la proposició seria la d’introduir bonificacions per raó 
de renda en el pagament de l’IBI, però com que legalment és impossible, s’opta per una 
altra via que és la de substituir aquesta bonificació per una línia d’ajuts en forma de 
subvenció. 
 
El GMCUP ja ha proposat aquesta fórmula en altres casos, com en el dels pisos buits, 
davant la dificultat de gravar-los amb un IBI superior, proposaven una subvenció 
compensatòria per als que s’utilitzaven i en aquell moment altres grups d’aquesta sala 
van dir que un impost no es podia compensar amb una subvenció.  
 
Celebra que ara el GMPSC hagi fet la reflexió a la inversa i entengui que quan no 
queda més remei es compensi un impost amb una subvenció, és a dir, quan no es pot 
bonificar perquè la llei no ho permet. 
 
El GMCUP votarà favorablement la proposició i introdueix una esmena que el que fa és 
ampliar aquesta línia d’ajuts al dret a l’habitatge, i per tant que es pugui també fer 
aquesta línia d’ajuts per a les persones amb dificultats per pagar el lloguer. 
Demana el vot favorable a l’esmena i a la moció. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PPC, diu que el seu 
grup entén que la proposició del GMPSC té una bona finalitat, però no pot evitar haver 
de dir que és una manera de netejar la seva consciència davant la ciutadania i el seu 
electorat, d’aquelles persones que no podran pagar l’IBI gràcies al fet que s’està 
mantenint un tipus impositiu que han votat favorablement amb l’excusa de donar 
serveis. 
 
El GMPPC votarà a favor de la proposició perquè té una bona finalitat, però considera 
que això ja es feia, perquè no es creu que l’Ajuntament penalitzi una família que no 
pugui pagar l’IBI. Si una família no pot pagar l’IBI és perquè primer ha passat pels 
Serveis Socials i perquè està necessitada d’altres coses. Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament ja funcionen amb la suficient eficàcia perquè no faci falta obrir debats com 
el de la proposta. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup donarà 
suport a la proposició, entenent que el que pretén és endreçar i reglamentar una 
pràctica que ja es porta a terme, negociant amb els ciutadans que ho necessiten la 
manera d’ajornar i fraccionar els pagaments.  
El que es proposa de nou seria que s’ampliarà la informació tant als grups municipals 
com als ciutadans. 
 
Pel que fa a l’esmena del GMCUP també hi donarà suport perquè el que ha de protegir 
Serveis Socials és el dret a l’habitatge i no el dret a la propietat en exclusiva com es 
podria desprendre del redactat de la proposició. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor d’Hisenda i Governació, diu que el contingut de la 
proposició ve a posar en comú el que sortosament l’Ajuntament ja fa anys que porta a 
terme, que no hauria d’implicar grans diferències respecte a la situació actual, sí que 
aplica un plus de transparència que fins ara quedava dins els serveis i que aquí es 
demana i que es facilitarà de forma periòdica, per part de la Comissió d’Economia i 
Governació, pel que fa a l’aspecte econòmic, o bé per la de Serveis a les Persones, pel 
que fa a l’aspecte de Serveis Socials. 
Ni en el cas primer, que és el filtre previ a passar a Serveis Socials, que és veure si les 
persones que no poden pagar es troba alguna fórmula perquè puguin fer front a les 
seves obligacions, que en molts casos com a solució regeix, en d’altres, quan no hi ha 
la possibilitat, adreçar-los cap a Serveis Socials perquè des d’allà, tal com s’ajuda 
multitud de factors i de necessitats que tenen les famílies, es tingui en compte i es doni 
un especial èmfasi en el tema de la dificultat per fer front a unes obligacions, perquè al 
mateix temps que són unes obligacions també es tenen uns drets que són els que es 
demanen per poder obtenir unes ajudes en casos de necessitat. 
 
El GMCiU votarà favorablement la proposició. Diu que si impliqués, d’entrada, una 
major aportació econòmica, fins que no hi hagi el pressupost del 2014, no hi entraran, 
però com que amb els recursos de què disposa la regidoria de Serveis Socials, si més 
no, pot donar resposta els primers mesos de l’any, que no són mesos en què es 
carregui l’IBI, ja s’entraria en funcionament a partir del 2014, independentment que sigui 
prorrogat o no. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, intervé per aclarir 
algun dels conceptes que s’han expressat i fixar la posició del GMPSC rsepecte a 
l’esmena del GMCUP. 
 
La moció que el GMPSC presenta és molt clara i modesta i tracta de donar un pas 
endavant de caràcter social per sistematitzar, arbitrar una nova mesura social a favor de 
les persones que tenen dificultats econòmiques, en el pagament dels deutes fiscals. 
 
Per al GMPSC és un avanç petit en el sentit que l’Ajuntament clarifiqui aquesta qüestió, 
que deixi de ser una qüestió discrecional, sotmesa a la bona voluntat dels Serveis 
Socials, que la ciutadania sàpiga que aquesta nova línia d’ajut estigui oberta i hi tingui 
accés, i segurament això tindrà una repercussió en què es veuran incrementats els 
recursos que es destinen a aquest tipus de situacions. 
 
Respecte a l’esmena del GMCUP diu que el GMPSC entén que el que formula no és 
una esmena a la moció sinó el títol d’una nova moció, per tant, si s’han d’anar esmenant 
mocions per incrementar l’abast del que una moció persegueix, aquí s’obre un altre 
debat que creu que en aquest moment que s’habiliti una nova línia d’accions per 
garantir el dret a l’habitatge, insisteix que és un bon títol per a una altra moció. 
 
Emplaça el GMCUP a debatre obertament quines noves línies d’acció pot oferir 
l’Ajuntament per garantir el dret a l’habitatge o quins recursos econòmics pot tenir. 
 
Entén que no estan en desacord en parlar tot el que es pugui, però no es veuen amb 
cor de votar una esmena sense saber quines noves línies d’acció per garantir el dret a 
l’habitatge es poden pensar en aquest moment. 
 
El GMPSC votarà a favor de la proposició presentada i en contra de l’esmena del 
GMCUP. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que només es 
tracta de posar al mateix nivell les persones que tenen dificultats per pagar l’IBI i les que 
tenen dificultats per pagar el lloguer. Altres grups municipals ho han entès i semblava 
que quedava prou clar. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució del 
Grup Municipal de la CUP a la proposició 7.2, i el Ple la rebutja per 8 vots afirmatius (3 
GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 14 vots negatius (11 GMCiU i 3 GMPSC) i 2 
abstencions (2 GMPxC). 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la implantació de 

desfibril·ladors automàtics a la ciutat. 
 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 16 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i, 
d’entre aquestes destaca la mort sobtada cardíaca. La majoria de les morts sobtades 
cardíaques succeeix fora de l’ààmbit sanitari. L’evidència científica ha establert que les 
possibilitats de sobreviure a una aturada cardíaca depenen d’un reconeixement precoç 
d’aquesta situació ́ d’aturada cardíaca, definida com a una situació ́ en què hi ha una 
persona inconscient i que no respira amb normalitat, una activació ́ i resposta precoç̧ 
dels sistemes d’emergències, un inici precoç ̧ de les maniobres de ressuscitació 
cardiopulmonar (RCP) i desfibril·lació́ precoç̧. Totes aquestes accions formen part de 
les tres primeres anelles de l’anomenada cadena de supervivència. 
 
Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) son una l'eina idònia per tal de donar 
assistència immediata abans de l'arribada dels serveis d'emergència. 
Si a la via pública una persona perd el coneixement per mort sobtada cardíaca, les 
possibilitats de supervivència són d'un 2%. Amb el desfibril·lador es salvarien un 20% 
aproximadament. Per prevenir aquestes morts, caldria tenir aquests aparells a l'abast. 
Manresa és una ciutat compromesa en l'atenció cardíaca dels seus ciutadans, la 
participació en el programa Fifty-Fifty ho demostra, i hores d'ara ja disposa d'aquest 
tipus d'aparells en equipaments esportius municipals, CAPS i altres instal·lacions de 
pública concurrència. 
 
Tot i així estem lluny encara de ser una ciutat cardioprotegida. Per tal d'avançar en 
aquesta línia el grup municipal d'ERC a Manresa proposa els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Realitzar un estudi que indiqui el nombre d'aparells DEA i la distribució idònia 
per població i cobertura del municipi.  



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 106

 
Segon. Buscar la col·laboració público-privada per tal d'aconseguir el finançament 
necessari per l'adquisició dels DEA. 
 
Tercer. Oferir al Col·legi oficial de farmacèutics, com agents sanitaris més propers a la 
població, la custòdia dels aparells.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena a la proposició 7.3 del Grup Municipal de CiU, de 19 de 
desembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Substituir el paràgraf segon dels atesos, pel següent: 
 
Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) son una l'eina idònia per tal de donar 
assistència immediata abans de l'arribada dels serveis d'emergència. 
Si a la via pública una persona perd el coneixement per mort sobtada cardíaca, les 
possibilitats de supervivència són d'un 2%. Amb el desfibril·lador es salvarien un 20% 
aproximadament. Per prevenir aquestes morts, caldria tenir aquests aparells a l'abast. 
Manresa és una ciutat compromesa en l'atenció cardíaca dels seus ciutadans; la 
participació en el programa Fifty-Fifty ho demostra i també la pròpia societat civil a 
través d’entitats, com l’oferiment del Col·legi Oficial de Farmacèutics i altres, i  
hores d'ara ja disposa d'aquest tipus d'aparells en equipaments esportius municipals, 
CAPS i altres instal·lacions de pública concurrència. 
 
 
Substitució del text de l'Acord tercer pel següent redactat: "Estudiar les opcions més 
adients per a la custòdia dels aparells". 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la 
mortalitat per causes cardiovasculars és elevada i afecta un de cada tres ciutadans. 
 
Una de les tasques més importants del Sistema d’Emergèncias Mèdiques és atendre 
aquests pacients, però hi ha el concepte de mort sobtada quan una persona queda 
desmaiada, en parada cardíaca, i hi ha un temps fins que pot arribar el SEM.  
S’ha avaluat que cada minut que passa la mortalitat augmenta un 10% i arreu del món 
s’està treballant en dotar els llocs de més afluència pública d’aquests desfibril·ladors 
externs automàtics, que són molt fàcils d’utilitzar i salven un percentatge important 
d’aquests casos, fins a un 20% està quantificat. 
 
Manresa és una ciutat que fa anys que treballa en el tema de la salut cardíaca. Hi ha 
diversos desfibril·ladors en diferents llocs de la ciutat i en aquests moments hi ha tot un 
desplegament a ciutats com Girona, Igualada, Barcelona.  
Fins i tot, al barri de la Balconada, la Unió Esportiva Balconada va comprar-ne un i fan 
campanya per comprar polseres solidàries per 3 € i, com expliquen en el seu fulletó, 
protegir, des del punt de vista cardíac, tot el barri. 
 
El GMERC creu que en aquests moments, donada aquesta evidència científica, és el 
moment i el motiu de la proposició que presenten, de fer un estudi que indiqui quants 
aparells farien falta, quina seria la distribució idònia i, pel seu cost, buscar una 
col·laboració pública o privada per a l’adquisició i finançament d’aquests dispositius. 
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El GMERC es va posar en contacte amb els farmacèutics de Manresa per si estarien 
disposats que en els seus establiments en tinguessin, ja que es troben bastant ben 
distribuïts per la ciutat i amb horaris laborals, i es van manifestar favorables a treballar-
hi. 
Abans de començar aquesta sessió plenària el GMERC ha parlat amb la regidora de 
Seguretat Ciutadana, senyora Olga Sánchez, per afegir un atès més relacionat amb 
aquesta qüestió per decidir si han de ser els únics custodis o aprofitar la seva xarxa per 
sumar-la a alguna altra, ja que l’interès de la proposició és convertir Manresa en una 
ciutat més cardioprotegida. 
 
El GMERC demana el vot favorable a la proposició, amb el benentès que també votarà 
a favor de l’esmena del GMCiU. 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, manifesta 
que el GMCiU comparteix plenament la proposició, ja que qui millor que el senyor 
Culell, per la seva experiència professional en l’àmbit sanitari, com d’altres grups també, 
poden explicar millor que ningú aquesta qüestió. 
 
El GMCiU té claríssim que aquest és un recurs necessari que pot ajudar a salvar vides i 
la prova està en el dia a dia com s’ha pogut constatar en diferents mitjans de 
comunicació. 
 
El GMCiU presenta una esmena de substitució en el sentit que no s’ha de descartar 
ningú. Manresa és una ciutat molt sensible en aquest tema. La proposició parla del 
programa Fifty-Fifty  i l’equip de govern, a través de la regidoria de Sanitat, ha estat 
treballant tota aquesta temàtica, també hi ha la Setmana del cor, de molta tradició a la 
ciutat i l’esmena va en el sentit de poder sumar altres entitats que també s’han 
manifestat obertes a treballar en el tema dels DEA. 
 
L’equip de govern està elaborant una relació per conèixer la situació i saber de quants 
aparells es disposa a la ciutat per poder-ho fer públic durant el mes de gener un cop es 
disposi de tota la informació, però avança que a Manresa hi ha 63 aparells DEA. 
 
Pel que fa a la distribució idònia cita el Decret que regula els DEA i el Decret 82/2010 
del Pla de protecció, que ajudaran al respecte. 
 
L’equip de govern entén que per anar cap a una ciutat cardioprotegida és evident que 
se n’hauran d’adquirir, probablement amb finançament público-privat, però sí que no per 
tenir-ne més s’estarà més protegit.  
Hi ha una tasca indispensable que és saber treure profit d’allò que tenim. De poc 
ajudarà tenir un aparell DEA dins d’un vestidor d’un camp de futbol, tancat amb clau. Hi 
ha tota una feina a fer, cal explicar moltes coses i com més organismes, entitats i 
professionals ens ajudin, millor. 
 
Un DEA necessita tenir les bateries carregades i cal saber-ho, ha de tenir uns parxes al 
costat i saber-los utilitzar, cal saber on està ubicat, com s’ha d’utilitzar, etc. 
 
Acaba la seva intervenció demanant el vot favorable. 
 
 
El senyor Domingo Beltrán, portaveu del Grup Municipal del PP, intervé per 
manifestar el sentit del vot, que serà favorable, entre d’altres coses perquè una 
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proposició similar ja va presentar el seu grup la legislatura anterior, tot i que se 
circumscrivia a les instal.lacions esportives. 
 
Diu que en referència al Decret 82/2010, citat per la regidora de Seguretat Ciutadana, 
sobre la regulació dels plans d’autoprotecció, la Generalitat treballa per a la implantació 
d’aquest tipus d’aparells en llocs de pública concurrència, en el sentit que serà de 
dotació obligatòria. 
 
Cal que s’implantin una sèrie de procediments, cal fer formació per al seu maneig i que 
dins del Pla d’autoprotecció de cada instal.lació saber on estan ubicats aquests 
aparells, qui hi té accés i qui els ha de manipular. 
 
El GMPP votarà favorablement l’esmena i la proposició amb l’esmena inclosa. 
 
    
La senyora Maria Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que ningú posa en 
dubte que les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món occidental, 
juntament amb el càncer i el cotxe, i tot el que es faci en el sentit de millorar el pronòstic 
serà benvingut, tant en el tema de la prevenció, el programa Fifty-Fifty, aparells, 
investigació i els DEA. 
 
Pel que fa als DEA és important el finançament, la ubicació, sobretot en llocs de grans 
aglomeracions, la quantitat i el seu accés mentre no arriba el SEM, però sobretot 
preparar les persones perquè els sàpiguen utilitzar, tot i que l’aparell va dient tot el que 
cal anar fent. Comenta que l’Ajuntament de Sant Joan ha equipat un vehicle de la 
Policia Local amb un aparell desfibril.lador i ha estat molt positiu. 
 
El vot del GMPSC serà favorable. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que si s’està parlant 
d’una ciutat cardioprotegida que té una sèrie de desfibril.ladors, alguns tancats, caldrà 
veure on es distribueixen perquè estiguin a l’abast de la gent que va pel carrer. A EEUU 
n’hi ha un al costat de cada extintor perquè és automàtic, no cal una formació 
complexa, com deia la regidora M. Jesús Pérez. 
 
Pel que fa a l’avantatge dels farmacèutics, és que tenen una formació, que la gent 
buscaria sortida i cal aprofitar-ho. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució del 
Grup Municipal de CiU a la proposició 7.3, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i per tant, es declara acordat: 
 
“Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i, 
d’entre aquestes destaca la mort sobtada cardíaca. La majoria de les morts sobtades 
cardíaques succeeix fora de l’ààmbit sanitari. L’evidència científica ha establert que les 
possibilitats de sobreviure a una aturada cardíaca depenen d’un reconeixement precoç 
d’aquesta situació ́ d’aturada cardíaca, definida com a una situació ́ en què hi ha una 
persona inconscient i que no respira amb normalitat, una activació ́ i resposta precoç̧ 
dels sistemes d’emergències, un inici precoç ̧ de les maniobres de ressuscitació 
cardiopulmonar (RCP) i desfibril·lació́ precoç̧. Totes aquestes accions formen part de 
les tres primeres anelles de l’anomenada cadena de supervivència. 
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Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) son una l'eina idònia per tal de donar 
assistència immediata abans de l'arribada dels serveis d'emergència. 
Si a la via pública una persona perd el coneixement per mort sobtada cardíaca, les 
possibilitats de supervivència són d'un 2%. Amb el desfibril·lador es salvarien un 20% 
aproximadament. Per prevenir aquestes morts, caldria tenir aquests aparells a l'abast. 
Manresa és una ciutat compromesa en l'atenció cardíaca dels seus ciutadans; la 
participació en el programa Fifty-Fifty ho demostra i també la pròpia societat civil a 
través d’entitats, com l’oferiment del Col·legi Oficial de Farmacèutics i altres, i  
hores d'ara ja disposa d'aquest tipus d'aparells en equipaments esportius municipals, 
CAPS i altres instal·lacions de pública concurrència. 
 
Tot i així estem lluny encara de ser una ciutat cardioprotegida. Per tal d'avançar en 
aquesta línia el grup municipal d'ERC a Manresa proposa els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Realitzar un estudi que indiqui el nombre d'aparells DEA i la distribució idònia 
per població i cobertura del municipi.  
 
Segon. Buscar la col·laboració público-privada per tal d'aconseguir el finançament 
necessari per l'adquisició dels DEA. 
 
Tercer. Estudiar les opcions més adients per a la custòdia dels aparells.” 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC respecte a la senyalització de 

l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 16 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“D'ençà de l'obertura de l'ampliació de l'hospital de Sant Joan de Déu el nombre 
d'usuaris i visitants de fora de la ciutat ha augmentat considerablement. La propera 
posada en funcionament de nous serveis, adreçats a pacients de tota el regió central fa 
preveure que aquestes visites encara s'incrementaran més. 
 
Actualment la senyalització viària, tan a l'interior de la ciutat com als accessos, s'està 
demostrat insuficient i confusa. 
 
Per tal d’endreçar i corregir aquesta situació el Grup Municipal d'ERC proposa els 
següents 
 
Acords: 
 
Primer. Elaborar un estudi de la senyalització actual, revisant-ne la ubicació, unificant 
els criteris de senyalística i/o denominació. 
 
Segon. Establir un calendari d’implantació. 
 
Tercer. Informar els titulars dels vials d’accés a la ciutat i demanar-los la senyalització 
prevista segons els resultats de l 'estudi.” 
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El secretari presenta l’esmena a la proposició 7.4 del Grup Municipal de CiU, de 19 de 
desembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“1. Substituir el segon paràgraf dels atesos pel redactat següent: 
 
“Actualment, la senyalització viària és insuficient i confusa des dels accessos de la C-
55”. 
 
2. Suprimir  el segon acord. 
 
3. Substituir el tercer acord pel redactat següent:  
 
“Informar al Departament de Territori i Sostenibilitat d'aquest estudi i sol·licitar que 
s’adeqüi l'actual senyalització d’accessos a l'Hospital des de la C-55”.” 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comenta que Manresa 
disposa de l’equipament sanitari de l’Hospital de Sant Joan de Déu que, per una banda, 
ha tingut una ampliació, i per altra banda, es tracta d’un equipament supramunicipal i 
fins i tot supracomarcal. A més entenen no s’està parlant només de problemes de 
mobilitat de trànsit perquè sobre aquest aspecte ja se n’ha parlat altres vegades i saben 
que hi ha mesures per afavorir el transport públic. Per això diu que la moció que 
proposen va encaminada cap a un aspecte que també és important, com és el de la 
senyalització. 
 
Diu que la moció es basa en dos aspectes. 
 
Un aspecte consisteix en la millora de la senyalització des de tots els punts de vista, 
tant des de les entrades a la ciutat de Manresa i si és necessari també des de dins de la 
pròpia ciutat. 
 
L’altre aspecte és fruit de que aquest Hospital, al llarg de la seva història, ha tingut 
diferents nomenclatures i es pot tenir la sensació que ha quedat alguna senyalització 
que podria portar a confusió. Està clar que essent un equipament tant important, quan 
s’entra a la ciutat per anar a la ciutat no pot ser que es trobi amb indicacions on hi consti 
amb diferents noms. 
 
És per aquests motius que demana que els grups aprovin la moció. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
assenyala que han presentat una esmena a la moció d’ERC. Comenta que estan a 
favor de la proposició en el sentit de que aquest equipament d’ordre supramunicipal té 
una mancança en quant a la seva accessibilitat, sobretot des de la ronda de Manresa -
la C-55- i diu que és amb això amb el que volen fer incidència en la seva esmena. 
 
El seu grup creu que des de la pròpia ciutat tot és millorable però que els sembla que 
està força ben senyalitzat, en canvi, els problemes reals vénen per l’accés des de la C-
55, no només des de la mateixa carretera sinó els recorreguts que des d’aquell punt 
porten a l’hospital. Per tant, recolzen la moció i hi introdueixen una esmena per reforçar 
el que per al seu grup és especialment problemàtic, com és l’accés des de la carretera. 
Explica que l’esmena fa un matís en els atesos i proposa suprimir el segon acord atès 
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que la carretera és de titularitat de la Generalitat i, per tant, no es poden establir 
calendaris sobre una intervenció que no està en el pressupost de l’Ajuntament. Pel que 
fa al tercer punt, CiU proposa un redactat similar però emfatitzant el caràcter de la 
senyalització des de la carretera. 
 
El senyor Ramon Bacardit pensa que tots els grups municipals estaran d’acord en que 
el principal problema que té l’hospital són les mateixes connexions i les mateixes 
rotondes que no hi ha a la C-55. Diu que aquesta és una de les reivindicacions que 
l’Ajuntament de Manresa està treballant més a fons i que s’hauran de continuar 
treballant conjuntament per posar-li sobre la taula al Departament de Sostenibilitat la 
manera de com millorar les connexions de la ciutat amb la ronda i amb les carreteres 
que l’envolten. 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC. manifesta que 
recolzaran l’esmena que ha presentat CiU perquè entenen que recull la majoria de 
sol·licituds que ERC ha plantejat i, a més, perquè saben que la principal problemàtica 
és la C-55, amb la confiança que si se’n fa una revisió repercutirà en la millora en 
qualsevol punt de la ciutat. 
 
 
En no haver cap més intervenció, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 d’ERC 
amb l’esmena de CiU incorporada, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, es 
declara acordat: 
 
“D'ençà de l'obertura de l'ampliació de l'hospital de Sant Joan de Déu el nombre 
d'usuaris i visitants de fora de la ciutat ha augmentat considerablement. La propera 
posada en funcionament de nous serveis, adreçats a pacients de tota el regió central fa 
preveure que aquestes visites encara s'incrementaran més. 
 
Actualment, la senyalització viària és insuficient i confusa des dels accessos de la C-55. 
 
Per tal d’endreçar i corregir aquesta situació el Grup Municipal d'ERC proposa els 
següents 
 
Acords: 
 
Primer. Elaborar un estudi de la senyalització actual, revisant-ne la ubicació, unificant 
els criteris de senyalística i/o denominació. 
 
Segon. Informar al Departament de Territori i Sostenibilitat d'aquest estudi i sol·licitar 
que s’adeqüi l'actual senyalització d’accessos a l'Hospital des de la C-55.” 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU per demanar als Jutjats que les 

actuacions en què sigui part l’Ajuntament es tramitin en català. 
 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 16 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya estableix, en el seu article 6, que el català és la llengua oficial de 
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Catalunya, com també ho és el castellà. Així mateix, el mateix article disposa que el 
català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua d’ús normal i preferent de les 
administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. 
 
Atès que la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial, disposa en el seu 
article 231.2, que els Jutges, Magistrats, Fiscals, Secretaris i altres funcionaris de 
Jutjats i Tribunals podran utilitzar la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma, si 
cap de les parts s’hi oposés, al·legant desconeixement de la llengua que pogués produir 
indefensió. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Manresa, publicat al BOP 
162 de 8 de juliol de 1986, estableix també que la llengua pròpia de l’Ajuntament és el 
català, i en aquest idioma s’hauran de produir totes les seves manifestacions orals i 
escrites. 
 
Atès que el Text refós del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de 
Manresa, publicat al BOP 4, de 5 de gener de 1994, disposa, en el seu article 10.2, que 
tota comunicació de l’Ajuntament de Manresa dirigida a l’administració de Justícia s’ha 
de redactar el llengua catalana.  
 
Atès que la Carta europea de llengües regionals i minoritàries estableix el compromís 
d’assegurar que, a petició d’una de les parts, els òrgans jurisdiccionals facin el 
procediment en aquestes llengües. 
 
Atès que el darrer Informe de Política Lingüística, de l’any 2011, constata el descens 
registrat els últims 5 anys en el nombre de sentències judicials emeses en català. Així, 
s’ha passat de les 43.613 sentències que es van emetre en català l’any 2005 (un 20,1 
% del total) a les 34.734 de 2011 (un 13,1% del total). 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa, en les seves relacions amb l’administració de 
Justícia, i en compliment de les anteriors normatives, utilitza sempre la llengua catalana, 
però el cert és que els documents que integren les actuacions judicials estan 
majoritàriament redactats en castellà. 
 
 És per això que proposem que el Ple de la Corporació adopti els ACORDS següents: 
 
Primer.- Ordenar a les persones encarregades de la defensa i representació municipal 
en tots els processos judicials en els quals sigui part l’Ajuntament de Manresa, que, en 
el primer acte processal en què sigui possible fer-ho, se sol·liciti a l’òrgan jurisdiccional 
que la tramitació del procés es realitzi en llengua catalana en les diverses instàncies 
que tinguin lloc a Catalunya.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, assenyala que l’àmbit 
judicial és un dels àmbits en què l’ús de la llengua catalana és menys present. De fet, 
en els atesos de la proposició s’explica que durant l’any 2011 només el 13,1% del total 
de sentències estan redactades en llengua catalana. 
 
Diu que també s’estan fent ressò d’una crida dels Consells dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya. Explica que aquest va ser un dels temes dels quals se’n va 
parlar en unes jornades del passat mes d’octubre organitzades per la seva comissió de 
llengua sobre l’ús del català a la Justícia. Per això s’uneixen a aquesta crida, a més de 
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l’element objectiu que ha esmentat sobre el poc ús de la llengua catalana en el món 
judicial. 
 
Comenta que amb les normes actuals, tant a nivell de Catalunya com de l’Ajuntament 
de Manresa, és el català la llengua que s’utilitza per als procediments diversos en els 
quals es personen i el que es vol fer amb aquesta proposició és que, a més a més, es 
demani explícitament que el procediment de totes les actuacions en què sigui part 
l’Ajuntament de Manresa sigui efectuat en llengua catalana. 
 
Diu que la proposició la fan com a Grup Municipal de CiU i, com que en aquests 
moments estan al govern, el que fan és obligar-se a complir aquest tema que porten a 
la decisió del Ple. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, tal i com ha posat 
de manifest el senyor Antoni Llobet, diu que existeix un Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament de Manresa que disposa que la llengua d’utilització és la llengua catalana. 
A part d’això diu que també hi ha lleis que ho emparen. Per això el seu grup entén que 
presentar aquesta proposta és baladí. Creu que amb l’excusa de que s’ha de protegir la 
llengua catalana sempre s’està donant voltes al mateix discurs. Insta al govern 
municipal a que protegeixin la llengua catalana i a que es compleixin els acords 
d’aquest Ple, però al mateix temps, pensa que no cal proposar al Ple un acord perquè la 
resta el subscrigui. A més, assenyala que s’ha utilitzat la paraula “ordenar” i diu que 
aquesta paraula no li agrada, que queda lleig i pensa que, si més no, podrien haver 
canviat aquesta expressió. 
 
Finalment, diu que el vot del PP hauria pogut ser afirmatiu si la proposició s’hagués fet 
amb unes altres condicions, però tot i entenent el perquè es presenta, diu que la 
votaran negativament. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el 
seu grup donarà suport a la proposició perquè, malgrat que la llei els assisteix en 
aquest tema (tant amb la Llei de política lingüística, com amb l’article 231 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial), la pràctica demostra que el canvi de llengua és més 
freqüent del que seria imprescindible. Diu que això és una qüestió de difícil solució 
mentre la manca de sensibilitat de l’estat sigui la que és i mentre la llengua pròpia del 
país no sigui un requisit per als jutges, magistrats i fiscals que són destinats a 
Catalunya. Malgrat tot, creuen que l’Ajuntament ha de ser exemple i persistir en 
l’exercici dels drets. Per tot plegat, anuncia que el vot que emetran serà favorable. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, comenta que en 
el Ple passat van fer costat al Col·legi d’Advocats de Manresa per recolzar que els 
jutjats segueixin a la ciutat i diu que aquesta vegada també recolzaran aquesta moció 
de CiU per demanar als jutjats que les actuacions en què estigui present l’Ajuntament 
de Manresa siguin en català. 
 
Assenyala que aquesta petició ve recolzada per tota la normativa lingüística vigent, la 
de l’Estatut del 2006, la del Poder Judicial del 1985, la de l’Ajuntament de Manresa de 
1986 i, fins i tot, de l’Europea de les llengües regionals i minoritàries. 
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Tot i això, com també ha dit el senyor Antoni Llobet, en el darrer informe de Política 
Lingüística de l’any 2011 es posa en evidència que s’ha anat més aviat endarrera pel 
que fa a la utilització del català en l’àmbit judicial. Troba que és molt interessant el 
llenguatge en tots els àmbits (mèdic, jurídic...), a més que també és un requeriment 
important des del punt de vista lingüístic. Amb tot, la utilització del català als jutjats és 
encara una assignatura pendent i suspèn en quasi tots els escenaris i encara hi ha un 
fort desequilibri respecte el castellà (comenta que a Girona és on més s’utilitza en tots 
els aspectes, també en el jurídic). 
 
Assenyala que existeixen moltes eines per a la normalització lingüística i parla dels 
cursos de nivell B i C, així com dels d’aprenentatge del llenguatge jurídic. També 
ressalta que hi ha un equip de traductors que permet que ningú pugui al·legar 
indefensió per raons de l’opció lingüística utilitzada i perquè tothom es pugui entendre. 
Diu que les llegües serveixen per entendre’s i pensa que s’ha de defensar la 
normalització lingüística de tots els aspectes del català. 
 
Per tots aquests motius diu que el vot del Grup Municipal del PSC serà favorable. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu al senyor Xavier 
Javaloyes que el terme “ordenar” l’han utilitzat d’acord amb el que és habitual en el 
procediment de l’administració pública, on és comú parlar d’”ordenar”, d’”ordenaments”, 
etc. 
 
Sobre el que ha dit el senyor Xavier Javaloyes que sempre estaven amb el mateix 
discurs, li aclareix que el que ell ha explicat abans és que el 13,1% de les sentències 
són en català, i troba que això no és qüestió només d’un discurs, sinó d’unes dades. 
 
Finalment, pensa que potser no s’ha explicat prou bé i aclareix que no estan dient que 
s’aprovi el que ja diuen les normes de l’Ajuntament. Les normes actuals de l’Ajuntament 
de Manresa estableixen que s’ha d’expressar en català i el que la moció està dient és 
que les persones que representen l’Ajuntament també demanin que els procediments 
judicials siguin fets en llengua catalana, no el que ja està vigent ara. 
 
 
En no haver cap més intervenció, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 de CiU, i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 3 
vots negatius (3 GMPP) i 2 abstencions (2 GMPxC). 
 
 
7.6 Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC de suport a la consulta del 

9 de novembre de 2014. 
 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC, de 16 de 
desembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el dijous 12 de desembre, el president de la Generalitat, Artur Mas, anunciava 
que CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP havien arribat a l’acord de convocar una consulta 
popular el dia 9 de novembre de 2014 perquè les catalanes i els catalans decidim el 
nostre futur com a poble. 
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Les forces polítiques signants proposem al ple de l’Ajuntament de Manresa l’assumpció 
dels següents  
 
ACORDS 
  

1. Manifestar la satisfacció de l’Ajuntament de Manresa per l’acord entre la majoria 
de les forces polítiques al Parlament que farà possible la celebració d’una 
consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el 
seu futur col·lectiu. 

 
2. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb la Generalitat i amb el 

Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que 
aquesta consulta sigui realitat. 

 
3. L’Ajuntament de Manresa fa una crida a la ciutadania a què participi de manera 

activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, exposa que la 
proposició la presenten conjuntament amb ERC i diu que els seus acords es basen amb 
el que ha acordat l’Associació de Municipis per la Independència (l’AMI), de la qual 
l’Ajuntament de Manresa en forma part.  
 
Explica que des de l’inici d’aquest mandat municipal, tant la majoria del Ple municipal 
com el govern municipal i com l’alcalde de la ciutat, estan compromesos amb el procés 
que està vivint el país. En el seu moment es va dir que cada vegada que es facin 
passos decisius, importants i explícits per avançar, l’Ajuntament de Manresa s’hi ha de 
posicionar al costat. 
 
A més a més, els sembla que s’ha aconseguit un acord que en dues línies fa pensar 
que s’està en un procés que des del punt de vista democràtic és absolutament pulcre, i 
per això s’ha de tenir en compte. 
 
En primer lloc diu que aquest acord representa 87 dels 135 diputats del Parlament de 
Catalunya i, per tant, és evident que, democràticament, aquest acord és incontestable. 
També està demostrat amb mobilitzacions concretes i quantificables que és una 
demanda clara de molta de la població que viu a Catalunya. 
 
En segon lloc, pensa que és evident que l’expressió de la pregunta acordada demostra 
aquesta pulcritud democràtica, en el sentit que clarament el que es pregunta pot ser 
respost des de diverses visions. Per tant, diu que aquesta manera de preguntar no és 
només del gust d’una possible resposta i permet les diverses opcions que públicament 
s’han demostrat sobre aquest procés. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que la moció és 
curta i clara, com també ho serà la seva exposició perquè pensa que tothom ja en 
coneix els antecedents. 
 
Remarca que els acords manifesten la satisfacció de l’Ajuntament de Manresa per 
aquest acord, així com també el compromís com a ajuntament amb la Generalitat i el 
Parlament per tal que aquesta consulta sigui una realitat. També es fa una crida a la 
ciutadania perquè participin de forma activa. 
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Diu que el temps passa volant i que en quinze mesos s’han fet dues manifestacions, 
unes eleccions i una declaració de sobirania. També fa set dies que s’ha fet un acord 
entre diversos grups (UDC, CDC, les CUP, IC, EUA-Verds i ERC). Per tant, es tracta de 
lluitar per fer aquesta votació, la qual s’ha de produir d’aquí a 58 setmanes. Creu que el 
greu problema al qual s’haurà de fer front a partir d’ara és el discurs de la por, les 
amenaces, les agressions, etc. Diu que Catalunya, com a poble pacífic, el que realment 
vol és simplement manifestar de forma democràtica en unes urnes la voluntat de la 
majoria. Assenyala que s’haurà d’ajudar als conciutadans que poden arribar a tenir por 
de les amenaces i xantatges que ja s’estan fent i que creu, sense cap mena de dubte, 
que es multiplicaran al llarg de les properes setmanes. Per tot això demana el vot 
favorable als assistents. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la 
CUP hauria preferit que aquesta moció hagués anat una mica més enllà i instés a la 
Generalitat a organitzar aquesta consulta (que tal i com ha dit el senyor Antoni Llobet, 
és una consulta amplíssimament demandada per la població catalana) i que hagués 
instat a l’organització de la consulta fins i tot en el cas -malauradament molt probable- 
que l’estat espanyol no l’autoritzi i que vulgui imposar de forma antidemocràtica i per la 
força l’opció del no a la independència. 
 
Diu que el seu grup hauria preferit que s’instés a la Generalitat a fer front a aquestes 
amenaces i a aquesta voluntat d’imposar una de les dues opcions i, per tant, s’haurien 
sentit més còmodes amb una moció d’aquest tipus. Malgrat tot, també estan plenament 
d’acord amb el contingut de la proposició de CiU i ERC i per això la votaran 
favorablement. 
 
  
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, comenta els 
acords de la moció. 
 
Sobre l’acord primer en el que es parla de demostrar satisfacció, diu que pel que fa 
referència al seu partit ells no ho estan de satisfets i per això no ho poden recolzar. 
 
Sobre l’acord segon, pregunta als proposants de la moció si els representants del 
Congrés de Diputats no són també representants del poble català. Diu que al Congrés 
hi ha 45 diputats per Catalunya i els demana si és que això no representa res per a ells. 
Comenta si no els sorprèn que en una votació, dels 45 diputats catalans, 22 votessin a 
favor del sí i 25 a favor del no. Diu que això també és una realitat democràtica, tant com 
la que els proposants han posat de manifest. 
 
Sobre l’acord tercer, que consisteix en fer una crida a la ciutadania perquè participin de 
forma pacífica, diu que és evident que això ha de ser així. Amb tot, entén que amb 
aquest punt el que es vol fer és una insuflació de patriotisme, però diu que també és 
democràtic no estar d’acord amb el que es planteja en la moció. Diu que els termes han 
de ser clars per totes les bandes. 
 
Explica que el PP també té un compromís amb Catalunya i amb la seva gent, 
compromís que passa també per treballar perquè es compleixi la legalitat vigent. Per 
això no votaran a favor d’aquesta moció. 
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El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, explica que en un 
principi havien decidit no intervenir en aquest punt i deixa clar que respecten els grups 
que han presentat la moció. Però agrairien que, quan es facin referències genèriques 
en allò que afecta a aquest Ple, tinguin en compte que hi ha molta gent que no està 
d’acord amb la celebració de la consulta, igual com també hi ha persones que no 
amenacen a ningú ni fan cap mena de xantatge. Vol posar-ho de manifest perquè sinó 
es radicalitza l’ambient de tal forma que els que no estan d’acord amb aquest procés se 
senten agredits. Precisament ha decidit intervenir perquè ell, ara, s’ha sentit agredit i 
ofès amb el què s’ha dit. Considera que quan es parli d’aquest tema s’ha de fer amb 
total respecte, perquè diu que no tothom fa servir el xantatge ni les amenaces. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que, tant ell 
mateix com el seu grup municipal, sempre intenten no fer cap afirmació que pugui ser 
ofensiva. Diu que simplement el que posen a votació del Ple de l’Ajuntament de 
Manresa és allò que pensen sobre el que està passant en el país. 
 
Parlant de democràcia, indica que d’aquí a una estona el Ple de l’Ajuntament decidirà 
aquesta moció, la qual s’aprovarà o no en funció del que voti la majoria. I sobre si és 
democràtic el Congrés dels Diputats, diu que això és un tema de legitimitats. CiU 
considera, a diferència del que considera el grup del PP, que el futur de Catalunya s’ha 
de decidir en el Parlament de Catalunya. Sap que en aquesta qüestió no es posaran 
d’acord, però el seu grup la té clara i és el que volen defensar. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, s’adreça al senyor José 
Luis Irujo dient-li que entén les seves declaracions. Pensa que això de sentir-se agredit 
és molt subjectiu. Recorda que fa molts anys ell va assistir a un míting del PSC que es 
va fer al Conservatori durant la campanya d’unes eleccions municipals i també es va 
sentir agredit. Segurament no era voluntat de la persona que parlava ni tampoc no 
s’estava fent un atac a ERC, però diu que com a català es va sentir agredit. Per això 
repeteix que entén el que ha dit i insisteix en què és una qüestió subjectiva. Diu que és 
evident que quan abans ha parlat d’amenaces i del discurs de la por no estava fent 
referència al PSC, però diu que és cert que n’hi ha hagut i que augmentaran. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que el Ple 
d’aquest Ajuntament i el Parlament de Catalunya poden decidir el què vulguin, i fent 
ciència ficció i tenint en compte les idees que s’han exposat, diu que si un dia 
l’Ajuntament de Manresa declara la independència de la ciutat, la Generalitat de 
Catalunya ho ha d’assumir. Creu que aquest concepte potser no els entra, encara que 
sigui plausible. Doncs diu que, d’igual forma, el concepte d’independència de Catalunya 
respecte d’Espanya tampoc entra en molts catalans, i igual que als que estan a favor de 
la independència de Catalunya no els entraria que si un territori català diu que no, es 
desmembrés. 
 
Diu que dins del marc de les relacions, la convivència i la legalitat és per on s’han de 
moure si es vol canviar la realitat. El que no es pot fer és donar les coses per fets 
consumats, que és llavors per on vénen els problemes, perquè si es continua amb 
aquesta conducta diu que el que s’aconseguirà és generar frustració a Catalunya i troba 
que això els catalans no s’ho mereixen. 
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En no haver cap més intervenció, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.6 de CiU, i el 
Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 8 vots negatius ( 
3 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC). 
 
 
7.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP sobre la 

sentència a Ibertpotash. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, de 16 
de desembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la l'autorització 
ambiental de l'activitat minera d'lberpotash al runam salí del Cogulló. Molta societat civil 
de la comarca s'ha manifestat preocupada pel que podria suposar una pèrdua de llocs 
de treball per part d'lberpotash arran de la sentència judicial. 
 
Tots sabem que el Bages és una de les comarques amb un índex més gran d'aturats, i 
no ens podem permetre més tancaments d'empresa que augmentin la difícil situació en 
què ens trobem. 
 
La mineria és una activitat lligada històricament a la comarca, i tant la sal com la 
potassa són recursos que el nostre país ha d'utilitzar. Però la defensa dels llocs de 
treball no és incompatible amb la defensa del medi ambient. I actualment existeixen 
tecnologies que permeten realitzar aquesta activitat minera sense perjudicar-lo. 
 
Arran d'aquesta última  sentència, ha nascut la Plataforma Social de Suport a la Mineria 
i a I’Activitat Industrial a la Catalunya Central, que defensa l'oportunitat que aquest 
territori té en ser clau en un sector  d'activitat com és la mineria, que el subsòl del Bages 
té una de les reserves de potassa més importants d'Europa, fet que la converteix, ja 
hores d'ara, en un dels principals territoris exportadors amb més potencial a nivell 
mundial. I es posa de manifest que el manteniment del projecte miner no és només una 
qüestió econòmica, sinó que també és un tema social i cultural. La mineria forma ja part 
de la nostra historia com a territori i no podem prescindir-ne. 
 
Sabem però que l'activitat minera ha provocat l'aparició de grans runams salins que 
afecten  ambientalment el territori, comportant la salinització de les aigües i els 
problemes que se'n deriven. Sobretot del riu Llobregat, el Cardener i els seus afluents, 
on s'abasteixen diverses poblacions del sud del Bages per al consum d'aigua. També 
els aqüífers de les poblacions adjacents als runams, que en alguns casos han estat 
salinitzats per l'activitat minera 
 
Els grups municipals que subscriuen aquesta moció tornen a reclamar la construcció del 
nou col·lector de salmorres, vella aspiració d'aquest territori que no es pot demorar en el 
temps. 
  
Cal doncs un gran consens comarcal per tal d'anar minimitzant els efectes negatius que 
provoca aquesta activitat, i en aquest sentit han de treballar el Govern de la Generalitat i 
els ajuntaments afectats. 
 
Entenem doncs que l’empresa ha de poder continuar amb els seus plans d'expansió, 
reordenació i inversió, però també ha de presentar un pla de restauració del runam. 
Considerem vital l'aprovació i l'aplicació del pla que ha de permetre el previst cessament 
ordenat de les extraccions de potassa a Sallent, l'eliminació en primera instància del 
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runam de la Botjosa i la restauració del runam del Cogulló mitjançant la valorització 
material d'aquests subproductes miners. 
 
Atès que els grups municipals donem suport al manifest aprovat per la Plataforma 
Social de Suport a la Mineria, però que també som conscients dels efectes negatius que 
provoca l'activitat minera al medi natural i a les persones. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages ja va aprovar una moció en aquests mateixos 
termes el 25 de novembre passat, se sotmet a consideració del Ple l'aprovació dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Manresa dóna suport als treballadors, als sindicats i a la 
companyia  lberpotash perquè la sentència no suposi el cessament de l'activitat 
empresarial. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Manresa dóna suport a la Plataforma Social de Suport a la 
Mineria i a l’Activitat Industrial a la Catalunya Central. 
 
Tercer.- Respectant totes les decisions judicials, l’Ajuntament de Manresa mostra la 
seva conformitat amb la presentació del recurs de cassació per part del Govern de la 
Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que per 
tant, aquesta sentència no pugui significar el cessament de l'activitat de !'empresa 
lberpotash. 
 
Quart.- Demanem a l’empresa lberpotash, amb la implicació de la Generalitat  i 
Ajuntaments implicats, que continuï en la definició, l'aprovació i aplicacions de plans que 
permetin la disminució dels efectes negatius que provoca l'activitat minera al Bages, i en 
especial un pla calendaritzat per a la restauració dels runams. 
 
Cinquè.- Demanem novament al Govern de la Generalitat la construcció del nou 
col·lector de salmorres en aquesta legislatura, prioritàriament el 2015, tal i com es va 
comprometre el director general de l’ACA en l’últim Fòrum de la Mineria celebrat el 22 
de novembre de 2013, i la planificació del seu manteniment. 
 
Sisè.- Donar trasllat d'aquest  acord a l'empresa lberpotash, al Govern de la Generalitat, 
al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol i al Congrés dels Diputats.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de la CUP, de 17 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Proposem substituir tots els acords pel següent redactat: 
 
 
Primer. L’Ajuntament de Manresa dóna suport als treballadors d’lberpotash perquè la 
sentència no suposi el cessament de l'activitat minera. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Manresa entén i comparteix el sentit general de la sentència 
judicial que posa de manifest el problema i la il·legalitat de l’emmagatzematge del runam 
salí i les seves conseqüències ecològiques. 
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Tercer.- Demanem a l’empresa lberpotash que continuï en la definició, aprovació i 
aplicació de plans que permetin la disminució dels efectes negatius que provoca 
l'activitat minera al Bages, i li reclamem un pla calendaritzat per a la restauració dels 
runams salins. 
 
Quart.- Demanem la construcció d’un nou col·lector de salmorres i que les empreses 
usuàries es facin càrrec tant del projecte com del manteniment d’aquesta 
infraestructura. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord a l'empresa lberpotash, al Govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol i al Congrés dels Diputats.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PP, de 19 de desembre de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“On diu: 
 
Quart.- Demanem a l’empresa lberpotash, amb la implicació de la Generalitat i 
Ajuntaments implicats, que continuï en la definició, l'aprovació i aplicacions de plans que 
permetin la disminució dels efectes negatius que provoca l'activitat minera al Bages, i en 
especial un pla calendaritzat per a la restauració dels runams. 
 
PROPOSEM LA SUBSTITUCIÓ PER: 
 
Quart.- Demanen a l’empresa Iberpotash, amb la implicació de la Generalitat i 
Ajuntaments implicats, que continuï en la definició, l’aprovació i aplicacions de plans 
que permetin la disminució dels efectes negatius que provoca l’activitat minera al 
Bages, i en especial un pla calendaritzat per a la restauració dels runams, implantant 
tècniques de reciclatge selectiu de productes d’aplicació, d’explotació i valoració de 
residus acumulats en abocadors, a través del seu tractament industrial.” 
 
 
L’alcalde puntualitza que l’esmena de substitució que ha presentat el PP és en realitat 
una esmena d’addició. Fa aquest apunt perquè no afecti a l’hora de fer les votacions. 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
diu que aquesta proposició la presenten conjuntament CiU, PSC, ERC i PP per 
manifestar el suport a l’activitat minera de la Catalunya Central arran de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la llicència ambiental a 
Iberpotash. 
 
Diu que amb aquesta proposició es vol manifestar la importància que té aquesta 
activitat dins del nostre territori, la qual dóna feina a molts treballadors de forma directa i 
indirecta a través de les empreses subcontractades. Per això se sumen al plantejament 
que ha fet la Plataforma Social de Suport a la Mineria de defensar l’explotació de les 
reserves de potassa que existeixen en el subsòl del Bages. 
 
De totes maneres, volen deixar clar que l’explotació ha de fer-se respectant tots els 
aspectes mediambientals i és per això que en la proposició manifesten la necessitat de 
construir un nou col·lector de salmorres per part de l’ACA, el qual haurà anar 
acompanyat també de plans que minimitzin els efectes negatius que provoca l’activitat 
minera al Bages i, en especial, la restauració dels runams salins. 
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Pel que fa a l’esmena d’addició que ha presentat el PP, la senyora Sílvia Gratacós diu 
que amb l’esmena proposen una variació del quart acord per ampliar-lo manifestant que 
s’ha de tirar endavant la restauració dels runams implantant tècniques de reciclatge 
selectiu i valoritzant de forma correcta els residus. Com que creuen que aquesta 
esmena el que fa és aclarir i aportar més informació i no desvirtua l’acord quart inicial, 
diu que el grup de CiU la votarà favorablement. 
 
En quant a l’esmena de la CUP, la senyora Sílvia Gratacós diu que el seu grup 
municipal la votarà en contra perquè no estan massa d’acord amb el primer punt atès 
que el que CiU vol és donar suport als treballadors i també als sindicats així com també 
a la pròpia empresa per tal que no suposi el cessament de l’activitat. Pel que fa al punt 
quart de l’esmena, entenen que amb la visita que el director general de l’ACA va fer el 
passat mes de novembre ja hi va haver un compromís ferm per part de la Generalitat 
per fer el col·lector de salmorres, i el que ells volen fer ara és recordar i instar les 
accions pertinents perquè aquest col·lector sigui una realitat i minimitzi l’impacte que té 
l’extracció selectiva de la potassa. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, diu que la mineria 
és una activitat lligada al nostre territori, tant d’una manera natural -perquè el subsòl del 
Bages és una de les reserves de potassa més importants d’Europa-, com pel prestigi 
que tenen arreu els estudis de mines que s’imparteixen a Manresa. 
 
Amb tot, diu que la societat civil està cada vegada més preocupada pels runams i els 
problemes mediambientals que genera aquesta activitat minera, tal i com pot ser la 
salinització dels aqüífers, rius i terres, etc. Però a la vegada també està molt 
preocupada pels llocs de treball, atès que el Bages té un índex molt elevat d’aturats. 
Per tant, creu que tot això s’ha de coordinar i equilibrar de tal manera que l’activitat no 
s’aturi, els llocs de treball no perillin i no es perjudiqui el medi ambient. 
 
Diu que la Generalitat, els Ajuntaments, els Consells Comarcals i altres institucions, així 
com treballadors, empresa i la societat civil, han d’actuar amb consens per solucionar 
els problemes mediambientals. Diu que, sobretot, és prioritària la construcció d’un nou 
col·lector de salmorres. 
 
Troba que cal la col·laboració de tots perquè Iberpotash continuï amb el seu projecte de 
futur, com és el Pla Phoenix, sense que perilli el futur dels treballadors i de la comarca 
ja que l’empresa té garantida la sortida de la producció. Diu que recentment l’empresa 
va anunciar que podrà moure grans tonatges de sal i potassa fins al 2015, millorar 
l’agilitat i abaratir els costos en la venda, i per aquest motiu també millorarà la seva 
situació als ports i a la xarxa de trens. Pensa que tot aquest potencial no es pot 
desaprofitar, sense menysprear el que es pugui fer perquè compleixin les normatives 
mediambientals. Per tot plegat, el grup del PSC desitja que s’aprovi la moció. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, referma alguns 
aspectes que han posat de manifest els regidors que han intervingut abans. 
 
Diu que aquesta moció no està feta en el seu origen arran d’un problema mediambiental 
sinó que es fa exclusivament en motiu de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Comenta que el que diu la sentència no té res a veure amb la legalitat o 
la il·legalitat de l’activitat de l’empresa, sinó que és una interpretació que fa el Tribunal 
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en quant a la documentació necessària per fer l’activitat. Des d’aquest punt de vista, 
ERC és conscient que la mineria és un recurs que té el país i que s’ha d’aprofitar, el 
qual a més va lligat a la història del Bages, però també són conscients que comporta 
uns problemes mediambientals que s’han de resoldre. En aquest sentit, ERC no voldrà 
entrar en la dicotomia que plantegen alguns sobre si s’està a favor de l’empresa o bé 
del medi ambient. Diu que ells estan a favor de les dues coses i com que per estar a 
favor del medi ambient cal que l’empresa pugui treure el runam salí, per fer això cal que 
l’empresa continuï fent la seva activitat i que presenti, sense demora, un pla per 
resoldre aquest problema.  
 
Diu que, com a proposants, donaran suport a la moció. Els sembla bé l’esmena del PP 
per explicitar més el punt quatre i també li donaran suport. En canvi, no donaran suport 
a l’esmena de la CUP perquè no acaben d’estar d’acord amb els seus acords. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix la 
correcció de l’alcalde perquè és veritat que l’esmena que han presentat és d’addició, no 
pas de substitució. 
 
A continuació explica que amb aquesta esmena pretenien ampliar el punt quart en el 
sentit que en la proposta es parla del col·lector de salmorra però no es parla 
exactament de què fer amb el residu salí que ja s’acumula als abocadors. Per això, 
l’esmena es fa per plantejar la implantació de tècniques de reciclatge per aprofitar el 
residu amb la quantitat de materials que puguin sortir i posar-los al mercat. Diu que el 
vot del PP serà favorable, tant a l’esmena com a la proposta en si. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, explica que 
presenten una proposta de substitució perquè entenen que l’activitat minera és molt 
important en aquesta comarca i cal que continuï. Però no comparteixen l’opinió que és 
feina d’aquest Ajuntament qüestionar una sentència que, si bé es veritat que és de tipus 
gairebé documental o administratiu, en la moció que s’ha presentat tampoc s’entra a 
fons en aquesta sentència. En canvi, veuen que la moció sí que entra en la qüestió 
mediambiental perquè es parla de plans que permetin la disminució dels efectes 
negatius de l’activitat minera. Considera que els grups proposants entren en el tema 
mediambiental i, per tant, no és una moció com s’ha dit per respondre a la sentència. 
Diu que la sentència s’agafa a una qüestió de tipus tècnic, però al seu darrera la qüestió 
de fons és el problema mediambiental. Precisament s’està parlant del principal 
problema mediambiental que té la comarca del Bages i un dels més importants del país. 
Diu que si en aquest moment es tenen dessaladores que costen molts milions de diners 
públics al riu Llobregat per poder abastir d’aigua potable a l’àrea metropolitana és 
perquè la mina contamina de sal els rius. Diu que l’empresa minera utilitza com a 
xantatge els llocs de treball per continuar contaminant i per no invertir una part dels 70 
milions d’euros que van guanyar de beneficis l’any passat en disminuir de forma 
efectiva aquesta contaminació. 
 
Diu que la CUP entén que la feina d’aquest Ajuntament no és donar suport 
incondicional a una empresa que contamina sinó demanar-li que faci les coses bé, i si la 
sentència ajuda a poder-li demanar que faci les coses bé, doncs benvinguda sigui 
aquesta sentència. 
 
En tot cas, diu que s’ha de demanar que les empreses no contaminin per diverses 
raons. Una, perquè si es permet que una empresa molt gran contamini es perdrà 
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l’autoritat per demanar-li a una empresa petita o un taller que no aboquin oli al 
clavegueram, per exemple. Diu que no pot ser que aquestes coses es permetin a una 
empresa gran només perquè té molts treballadors i ens té agafats pels coll, entre altres 
coses perquè després no es tindrà autoritat moral per impedir-ho a les petites. 
 
Entenen que el que cal és exigir a les empreses que facin bé les coses perquè si es 
permet que segueixin contaminant, ara potser no serà l’Audiència Provincial de 
Barcelona qui tancarà la mina, però potser algun dia la tancaran des de Brussel·les, i 
aleshores el Bages es quedarà amb els rius contaminats i sense llocs de treball. Per 
tant, garantir que l’empresa faci les coses bé és l’única manera de garantir la continuïtat 
de l’activitat econòmica minera. 
 
És per això que han presentat l’esmena de substitució i demana als regidors que la 
votin favorablement. 
 
 
L’alcalde proposa votar en primer lloc l’esmena de substitució de la CUP, a continuació 
l’esmena d’addició del GMPP. 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució de la CUP a la proposició 7.7 dels 
Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, i el Ple la rebutja per 17 vots negatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC i 3 GMPP), 2 vots afirmatius (2 GMCUP) i 5 abstencions (3 GMERC i 
2 GMPxC). 
 
A continuació, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.7 dels Grups Municipals de CiU, 
PSC, ERC i PP, amb l’esmena d’addició del PP incorporada, i el Ple l’aprova per 20 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP), 2 vots negatius (2 GMCUP) i 2 
abstencions (2 GMPxC), i per tant, es declara acordat:  
 
“La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la l'autorització ambiental 
de l'activitat minera d'lberpotash al runam salí del Cogulló. Molta societat civil de la comarca 
s'ha manifestat preocupada pel que podria suposar una pèrdua de llocs de treball per part 
d'lberpotash arran de la sentència judicial. 
 
Tots sabem que el Bages és una de les comarques amb un índex més gran d'aturats, i no 
ens podem permetre més tancaments d'empresa que augmentin la difícil situació en què 
ens trobem. 
 
La mineria és una activitat lligada històricament a la comarca, i tant la sal com la potassa 
són recursos que el nostre país ha d'utilitzar. Però la defensa dels llocs de treball no és 
incompatible amb la defensa del medi ambient. I actualment existeixen tecnologies que 
permeten realitzar aquesta activitat minera sense perjudicar-lo. 
 
Arran d'aquesta última sentència, ha nascut la Plataforma Social de Suport a la Mineria i a 
I’Activitat Industrial a la Catalunya Central, que defensa l'oportunitat que aquest territori té en 
ser clau en un sector d'activitat com és la mineria, que el subsòl del Bages té una de les 
reserves de potassa més importants d'Europa, fet que la converteix, ja hores d'ara, en un 
dels principals territoris exportadors amb més potencial a nivell mundial. I es posa de 
manifest que el manteniment del projecte miner no és només  una qüestió econòmica, sinó 
que també és un tema social i cultural. La mineria forma ja part de la nostra historia com a 
territori i no podem prescindir-ne. 
 
Sabem però que l'activitat minera ha provocat l'aparició de grans runams salins que afecten 
ambientalment el territori, comportant la salinització de les aigües i els problemes que se'n 
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deriven. Sobretot del riu Llobregat, el Cardener i els seus afluents, on s'abasteixen diverses 
poblacions del sud del Bages per al consum d'aigua. També els aqüífers de les poblacions 
adjacents als runams, que en alguns casos han estat salinitzats per l'activitat minera 
 
Els grups municipals que subscriuen aquesta moció tornen a reclamar la construcció del nou 
col·lector de salmorres, vella aspiració d'aquest territori que no es pot demorar en el temps. 
  
Cal doncs un gran consens comarcal per tal d'anar minimitzant els efectes negatius que 
provoca aquesta activitat, i en aquest sentit han de treballar el Govern de la Generalitat i els 
ajuntaments afectats. 
 
Entenem doncs que l’empresa ha de poder continuar amb els seus plans d'expansió, 
reordenació i inversió, però també ha de presentar un pla de restauració del runam. 
Considerem vital l'aprovació i l'aplicació del pla que ha de permetre el previst cessament 
ordenat de les extraccions de potassa a Sallent, l'eliminació  en primera instància del runam 
de la Botjosa i la restauració del runam del Cogulló mitjançant la valorització material 
d'aquests subproductes miners. 
 
Atès que els grups municipals donem suport al manifest aprovat per la Plataforma Social de 
Suport a la Mineria, però que també som conscients dels efectes negatius que provoca 
l'activitat minera al medi natural i a les persones. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages ja va aprovar una moció en aquests mateixos 
termes el 25 de novembre passat, se sotmet a consideració del Ple l'aprovació dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Manresa dóna suport als treballadors, als sindicats i a la 
companyia lberpotash perquè la sentència no suposi el cessament de l'activitat 
empresarial. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Manresa dóna suport a la Plataforma  Social de Suport a  
la Mineria i a l’Activitat Industrial a la Catalunya Central. 
 
Tercer.- Respectant totes les decisions judicials, l’Ajuntament de Manresa mostra la 
seva conformitat amb la presentació del recurs de cassació per part del Govern de la 
Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que per 
tant, aquesta sentència no pugui significar el cessament de l'activitat de !'empresa 
lberpotash. 
 
Quart.- Demanen a l’empresa Iberpotash, amb la implicació de la Generalitat i 
Ajuntaments implicats, que continuï en la definició, l’aprovació i aplicacions de plans que 
permetin la disminució dels efectes negatius que provoca l’activitat minera al Bages, i en 
especial un pla calendaritzat per a la restauració dels runams, implantant tècniques de 
reciclatge selectiu de productes d’aplicació, d’explotació i valoració de residus 
acumulats en abocadors, a través del seu tractament industrial. 
 
Cinquè.- Demanem novament al Govern de la Generalitat la construcció del nou 
col·lector de salmorres en aquesta legislatura, prioritàriament el 2015, tal i com es va 
comprometre el director general  de l’ACA en l’últim Fòrum de la Mineria celebrat el 22 
de novembre de 2013, i la planificació del seu manteniment. 
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Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord a l'empresa lberpotash, al Govern de la Generalitat, 
al Parlament de Catalunya, al Govern  Espanyol i al Congrés dels Diputats.” 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 43, 44, 45 i 46, que 

corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre,  
respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 43, 44, 45 i 46 , que corresponen a les 
sessions dels dies 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre, respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel 

Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció dels acords que es 
relacionen a continuació: 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

18-11-
2013 

Ministeri 
d’Interior 

Direcció General de la 
Guàrdia Civil- 
Madrid 

Acord de Ple de 17-10-2013. 
Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Carles Mateu 
Blay i contra els atacs lingüístics al País Valencià. 

25-11-
2013 

Generalitat 
de 
Catalunya 

Secretaria del Govern 
Acord de Ple de 17-10-2013.  
Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’aturada definitiva i 
desmantellament del projecte Castor. 

18-11-
2013 

Ministeri 
d’Interior 

Direcció General de la 
Guàrdia Civil- 
Comunitat Valenciana 

Acord de Ple de 17-10-2013. 
Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Carles Mateu 
Blay i contra els atacs lingüístics al País Valencià.  

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 2013, sobre 
 nombre d’atropellaments registrats a Manresa l’any 2013 fins al dia d’avui  i 
 quina és la comparativa amb l’any 2012. 
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El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
1. Quin és el nombre d’atropellaments registrats a Manresa l’any 2013 fins al dia d’avui   
i quina és la comparativa amb l’any 2012? 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora de Seguretat Ciutadana, suposa que l’interès de 
la pregunta és conèixer les xifres pures i dures i com que es demanen dades de dos 
anys donarà valors interanuals. 
 
El mes de desembre de l’any 2011 hi va haver una xifra total de 76 atropellaments. El 
mes de desembre de 2012 es va tancar amb 51 atropellaments i a dia d’avui es tanca 
amb 68 atropellaments, per aquest any 2013. 
 
Hi hauria una diferència de l’any 2011 a l’any 2012, amb una disminució de 25 
atropellaments.  
De l’any 2012 a l’any 2013 un increment de 17 atropellaments.  
I entre l’any 2011 i l’any 2013, hi hauria una disminució de 8 atropellaments.  
 
 
12.2 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 2013, sobre 
 l’anunci de mesos enrere del trasllat d’algunes de les delegacions de la 
 Generalitat a la Catalunya central a l’edifici dels jutjats vells.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
2. Mesos enrere es va anunciar el trasllat d’algunes de les delegacions de la Generalitat 
a la Catalunya central a l’edifici dels jutjats vells. Sap aquest Ajuntament quan es farà 
realitat aquest trasllat? 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, comenta que donada 
la situació financera fa que no es pugui saber quan es podrà fer aquest trasllat. 
 
Aprofita la pregunta per refermar que aquesta qüestió és una aposta estratègica com a 
govern de la ciutat i un compromís de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
12.3 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 2013, sobre 
 un projecte per unir el Pont Vell i l’Estació del Nord amb un recorregut 
 segur per a vianants.    
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
3. La Diputació de Barcelona ha elaborat un projecte per unir el Pont Vell i l’Estació del 
Nord amb un recorregut segur per a vianants. Sap aquest Ajuntament quan és previst 
que s’executi aquesta obra? 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, diu 
que segons informació tramesa per la Diputació, s’estan incorporant les esmenes al 



  

Acta de la sessió plenària núm. 13, de 19 de desembre de 2013 127

Projecte per poder donar el vistiplau, on també requerirà el vistiplau del Departament de 
Patrimoni de la Generalitat. 
 
Es preveu que de cara el mes de juny de 2014, la Diputació hagi finalitzat l’expedient de 
contractació per procedir a la licitació i inici de les obres. 
  
 
12.4 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 2013, sobre 
 les mesures que ha pres o pensa prendre aquest Ajuntament per ajudar a 
 l’associació ARANS a mantenir la seva activitat. En cas que ARANS acabés 
 desapareixent en un futur immediat, com preveuen les regidories 
 d’Educació i Serveis socials garantir la continuïtat d’aquest servei 
 indispensable 
   
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
4. ARANS és una entitat sense ànim de lucre que des de fa més de 20 anys tracta 
adults i sobretot infants amb problemes d’audició i d’alteracions del llenguatge. A causa 
de la rebaixa en les subvencions públiques, actualment aquesta entitat passa per una 
situació econòmica molt difícil que en fa perillar la seva continuïtat. Quines mesures ha 
pres o pensa prendre aquest Ajuntament per ajudar a l’associació ARANS a mantenir la 
seva activitat? En cas que ARANS acabés desapareixent en un futur immediat, com 
preveuen les regidories d’Educació i Serveis socials garantir la continuïtat d’aquest 
servei indispensable? 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, Serveis Socials, 
Acollida i Cooperació, primerament  vol matisar que aquesta entitat porta treballant 
més de 40 anys, representant a molts infants i molts adults amb una molt important 
integració social. 
Explica que quan ARANS va comunicar la seva situació econòmica, ningú es pensava 
que la immediatesa fos tan imminent i es pensava que es podria salvar la situació. 
Fa quinze dies a la Junta Directiva de l’entitat ja es va veure la situació per la que 
estava passant l’entitat i es va analitzar que es podria fer. 
El compromís de l’ajuntament és mantenir la subvenció nominal prevista a aportar a 
més a més dels ajuts individualitzats per a les famílies derivades des dels Serveis 
Socials. 
Davant de la dificultat plantejada de no poder acabar el curs, l’ajuntament s’ha ofert per 
coordinar les gestions necessàries amb d’altres entitats que puguin donar algun tipus de 
subvenció, com a mínim per acabar aquest curs. 
 
No es pot garantir que l’entitat pugui iniciar les activitats el curs vinent, per la qual cosa, 
hi ha previst un pla de viabilitat per intentar seguir el curs vinent amb les activitats. 
Referent a la segona part de la pregunta, s’està plantejant quines altres institucions o 
entitats podrien donar servei per a les persones que actualment depenen d’ARANS i no 
quedin descobertes. 
 
 
12.5.  Quin és l’import total de totes les modificacions aprovades al llarg de 
 l’any 2013 i quin tant per cent sobre el pressupost representen?  
 
El secretari llegeix el prec del Grup Municipal d’ERC, de 16 de desembre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, diu que el número de canvi de 
partides fins a dia d’avui són 28.  
L’import dels canvis de partides referenciats pel pressupost aprovat a data de gener de 
2013, és de 1.297.983,42€, representant unes modificacions de crèdit per l’import de 
1,65% del pressupost, que recorda, era de 78.621.565€. 
 
 
12.6  Prec que fa el GMERC sobre una moció aprovada pel consistori en què 
 s'oferia als propietaris d'habitatges que tinguessin a la façana plaques 
 amb el jou i les fletxes, la possibilitat d'autoritzar a l'Ajuntament de 
 Manresa a facilitar los la seva retirada. 
 
El secretari llegeix el prec del Grup Municipal d’ERC, de 16 de desembre de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“L'anterior legislatura, el consistori aprovà una moció en què s'oferia als propietaris 
d'habitatges que tinguessin a la façana plaques amb el jou i les fletxes, la possibilitat 
d'autoritzar a l'Ajuntament de Manresa a facilitar-los la seva retirada. 
Per diversos motius aquesta campanya va quedar inacabada. 
El Grup Municipal d'Esquerra Manresa demanem al 'equip de govern que la recuperi, 
oferint-se de nou i la conclogui.” 
 
L’alcalde diu que prendran nota del prec, dóna per finalitzada la sessió, desitjant 
a tothom un bon Nadal, uns reis generosos i que el 2014 sigui millor per a tots i, 
especialment pels ciutadans de Manresa. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


