ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Dia: 16 de febrer de 2009
Hora: 20.00 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
ASSISTENTS
Alcalde-president accidental
Sr.

Ignasi Perramon Carrió

Tinents d'alcalde
Segona: Sra.Núria Sensat Borràs
Tercera: Sra.Àngels Mas Pintó
Quart:
Sr. José Luís Irujo Fatuarte
Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet
Sisè:
Sr. Joan Vinyes Sabata
Setè:
Sr. Alain Jordà Pempelonne
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Moisès Fargas Santaulària
Alexis Serra Rovira
Imma Torra Bitlloch
Maria Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga
Albert Pericas Riu

Secretari general
Sr.

José Luis González Leal

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats

ABSENTS
Alcalde titular
Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella

El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 5 min, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.
En primer lloc el senyor Ignasi Perramon, Primer Tinent d’Alcalde, que actua en
funcions d’alcalde accidental, per delegació de l’alcaldia de 12 de febrer de 2009,
excusa l’assistència de l’alcalde president, senyor Josep Camprubí Duocastella, que
es troba absent per malaltia.

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1, que correspon a la sessió
plenària ordinària del dia 19 de gener de 2009.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària núm. 1 del dia 19 de gener de 2009, 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, l'acta de la sessió ordinària núm. 1, del dia 19 de gener de
2009, queda aprovada per unanimitat dels 24 membres presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 226, DE 14
DE GENER DE 2009, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2009, DINS EL
PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2009, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos, a l’empara
del que disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 8è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 181, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

2.2

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 327, DE 19
DE GENER DE 2009, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
2//2009, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2009, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos , a l’empara
del que disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 8è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 181, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 461, DE 22
DE GENER DE 2009, SOBRE ACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER A FIRES I ESPECTACLES, PER AL DIES 14 I 15 DE
FEBRER DE 2009, AMB MOTIU DE LA FIRA DE L’AIXADA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“Primer.- Activar pel dies 14 i 15 de febrer, i en fase d’alerta el Pla d’actuació
municipal per a fires i espectacles, i més concretament per la Fira de l’Aixada, aprovat
pel Ple de la Corporació en data 16 de gener de 2006, i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el dia 25 d’abril de 2006, d’acord amb les previsions
tècniques que conté.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 764, DE 4 DE
FEBRER DE 2009, SOBRE FORMULACIÓ DE CONSIDERACIONS I
AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES
RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DE L’ÀMBIT DE LES COMARQUES
CENTRALS.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“Primer.- FORMULAR les consideracions i al·legacions al Pla director urbanístic de les
Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit de les Comarques Centrals, aprovat
inicialment per la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en data 30
de setembre de 2008, d’acord amb la proposta signada pels serveis tècnics
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, a l’empara d’allò establert a l’article 81 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
Segon.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió
que tingui lloc.”
2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, D’11 DE FEBRER
DE 2009, SOBRE DESIGNACIÓ DELS CÀRRECS DE REGIDOR/A DE
DISTRICTE I PRESIDENT/A DE MESA DELS CONSELLS DE DISTRICTE.

L’alcalde acciental diu que aquest punt es retira de l’ordre del dia perquè en la
publicació de la modificació del Reglament de participació hi ha haver algun paràgraf i
disposició transitòria que no es va publicar i es deixarà sobre la taula fins que s’hagi
corregit la seva publicació.

2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 12 DE FEBRER
DE 2009, SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDE PEL PRIMER TINENT
D’ALCALDE, A CAUSA DE MALALTIA DEL TITULAR DE L’ALCALDIA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.- Que durant el període comprès entre el dia d’avui, 12 de febrer de 2009 i
fins a la reincorporació del titular, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde per
malaltia, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel
primer tinent d’alcalde, senyor Ignasi Perramon i Carrió, que substituirà amb caràcter
d’alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Ignasi Perramon
i Carrió.
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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L’alcalde accidental proposa alterar l’ordre del dia per tal que es comenci pels punts
5.1.2 i 5.1.3, que fan referència al retaule de la Mare de Déu del Roser de Salelles i
així permetria que les persones que han assistit poguessin tenir aquest primer punt a
l’ordre del dia i no s’hagin d’esperar.
5.1.2 DICTAMEN SOBRE DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DE LES PETICIONS
FORMULADES RELATIVES AL RETORN DEL RETAULE DE LA MARE DE
DÉU DEL ROSER.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, de 9 de
febrer de 2009, que, transcrit, diu el següent:
“Gràcies al llarg i extraordinari treball de recopilació, inventari, conservació i
museïtzació de les obres d’art que ha vingut desenvolupant durant el Segle XX l’actual
Museu Comarcal de Manresa, la nostra ciutat i comarca disposa d’un ampli fons
cultural i artístic que esdevé patrimoni comú de tots els ciutadans i ciutadanes que cal
protegir i preservar per a generacions futures.
No cal dir que el posicionament d’aquest Ajuntament serà sempre receptiu a les
peticions del territori i de les seves persones, prioritzant-les i donant-los el valor que
cal en un entorn de participació i convivència; però, tanmateix, també haurà de ser
rigorós en la preservació del nostre llegat cultural sobreposant sempre els interessos
generals per sobre d’aquells més concrets.
Així doncs, no és intenció d’aquest Ajuntament menystenir la reivindicació plantejada a
l’entorn de la devolució del que és conegut com retaule del Roser de Salelles, doncs
tot al contrari, aquest és un acte d’estima cap al seu territori per part de les persones
que l’exerceixen però, tanmateix, cal entendre que la demanda es formula al respecte
d’una peça que és i ha de continuar sent considerada bé de domini públic amb
categoria de bé cultural d’ interès nacional i que, com a tal, ha de romandre subjecte a
uns règims de protecció cultural i patrimonial, però també jurídica, dels que aquest
consistori, si en fos aliè recauria en un acte d’irresponsabilitat.
Vist l’informe emès en data 5 de febrer de 2009 pel Director del Museu Comarcal de
Manresa.
FONAMENTS DE DRET
A l’efecte de constituir la motivació del present Dictamen es reprodueix literalment part
de l’informe emès, en data 9 de febrer del 2009, pel Cap de la Secció de Suport
Central de l’Àrea de Serveis a les Persones i per la Tècnica de Grau Mitjà de Gestió
especialitzada: << En el contingut de la sol·licitud, s’exposa reiteradament el caràcter
d’incautació i espoli en que va consistir l’adquisició de la peça per part del Museu de
Manresa, consistint aquest l’eix essencial de reivindicació del seu retorn així com el
desconeixement del seu parador per part de la comunitat de Salelles, ignorància que
atribueixen al fet que el Museu no hagi exposat mai les peces en la seva totalitat.
Al respecte de la legitimitat de l’arribada de la peça al Museu, hem d’ubicar aquest
acte de salvament en execució del marc legal i competencial existent en aquell
moment, punt de la nostra història de greus tumults i situacions de perill per a unes
peces d’important valor per a la nostra història cultural.
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En aquest sentit, la Llei relativa al Patrimoni artístic nacional de 13 de maig de 1933,
establia al seu article 58 que << els objectes en poder d’entitats civils i eclesiàstiques o
particulars, sempre que sigui notòria la seva importància i que per ignorància o desídia
de la seva custòdia o per temor a incendi, robatori o desordre, hi hagués perill de
destrucció o pèrdua, podran ser incautats temporalment i dipositats en un museu.>>
Serà en el marc d’aquests processos de protecció del patrimoni que es procedirà a
emplaçar el retaule, com també altres peces, a l’edifici de la Cova de Manresa on
romandrà fins a la fi de la Guerra Civil quan tots els objectes aplegats es traslladen a
l’edifici de l’antic Col·legi de Sant Ignasi on actualment continua tenint-hi la seva seu
aquest Museu. Es procedeix, en aquest moment, al retorn dels objectes segons les
peticions justificades que van fer-se. En derivació d’aquest procés, tots els fons
aplegats es constitueixen des de 1940 com a béns del “Museo de Manresa”. A partir
d’aquest moment el retaule, com la resta de peces emplaçades al Museu, és tractat en
igualtat de condicions i exposició sota el criteri del Director en cada moment al
capdavant del Museu. Quedant palesa així l’inici d’una possessió pública, pacífica i
ininterrompuda per aquesta institució, donant-se els supòsits per a que operi la
prescripció adquisitiva.
D’altra banda, l’any 1962 es dicta el Decreto 474/1962 (BOE 9/3/1962) que va declarar
monument historicoartístic un conjunt de museus, d’entre els quals destaca el de
Manresa, que va quedar inclòs en el catàleg de monuments historicoartístics, la qual cosa
implicà que “els esmentats establiments es col·loquen de manera tota i completa, sense
distinció dels elements que els formen –fons i immobles-, sota la salvaguarda de l’Estat”.
Posteriorment, la llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (Disposició
Addicional primera) declarà que aquests béns d’interès cultural (els béns que amb
anterioritat hagin estat declarats historicoartístics (...) passen a tenir la consideració i
anomenar-se béns d’interès cultural). La submissió a aquest règim, a banda de la
consideració que té el retaule de bé de domini públic, aporta al Museu i al seu contingut
un règim de protecció i tutela especials.
En aquest punt, cal veure quina és la traducció dels béns declarats d’interès cultural per
la llei 16/1985 a la legislació catalana. L’exposició de motius de la llei 9/1993 del patrimoni
cultural català reconeix la facultat de la Generalitat de declarar els béns culturals d’interès
nacional, la categoria de protecció de major rang, que es correspon amb la dels béns
d’interès cultural de la llei del patrimoni històric espanyol.
Així, la disposició addicional primera de l’esmentada llei 9/1993 estableix que els béns
radicats a Catalunya que hagin estat declarats d’interès cultural [...], d'acord amb la Llei
de l'Estat 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, passen a tenir la
consideració de béns culturals d'interès nacional.
Seguint aquest raonament, cal afirmar que el museu comarcal de Manresa i els seus fons
constitueixen béns culturals d’interès nacional, categoria que es reserva per als béns més
rellevants del patrimoni cultural català.
En un altre ordre de coses, l’exposició de motius de la llei 17/1990, de 2 de novembre, de
museus, declara que els museus comarcals els correspon un paper decisiu com a
potenciadors de la dinàmica cultural de cada territori. Així, l’article 29 estableix que
aquests ofereixen una visió global de la història, les característiques humanes i naturals o
la riquesa patrimonial d’una comarca, una població o una part especialment definida del
territori (art. 29). En segon lloc, se’ls encomana la funció de recollir, conservar,
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documentar, estudiar i difondre els testimonis culturals més representatius de la
comunitat en la qual estan implantats. Per tant, cal afirmar que el fet que el retaule estigui
exposat al museu comarcal de Manresa s’ajusta a l’esperit de la llei, ja que atorga a
aquests museus la missió de representar la història i l’art d’una part determinada del
territori com és la comarca i per aquest motiu procedeix la desestimació de la sol·licitud
presentada el 14 de maig de 2007 per la que es sol·licita a quest ajuntament que no
procedeixi a l’exhibició pública del retaule.>>
L’òrgan competent en aplicació dels articles 21 i 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local atorga la competència al Ple de la Corporació
quan els acords facin referència a l’alienació de béns mobles de caràcter històric.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent
ACORD
“Desestimar, en l’exercici de les funcions de protecció del patrimoni cultural i del seu
domini públic, les peticions formulades en data 8 de maig (registre d’entrada
2008017997) i 14 de maig de 2007 (registre d’entrada 2008018899) relatives al retorn
del Retaule de la Mare de Déu del Roser.”
5.1.3 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NO ADMISSIÓ A
TRÀMIT DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 15 DE
DESEMBRE DE 2008 PER LA CONFRARIA DEL ROSER I LA COMISSIÓ
PRO RETORN DEL RETAULE DE SALELLES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, de 5 de
febrer de 2009, que, transcrit, diu el següent:
“En data 8 de maig de 2008 (registre d’entrada 2008017997) té entrada a l’Ajuntament
de Manresa una sol·licitud per la que es demana <<el retorn i la devolució immediats
del retaule de la Mare de Déu del Roser a l’ Església de la Parròquia de Sant Sadurní
de Salelles, que és la legítima propietària>>. Aquesta instància és presentada per les
següents persones:
Sr. Manuel López Ceballos, rector de la parròquia de Sant Sadurní de Salelles, actuant
en representació de la parròquia i del Bisbat de Vic, Sra. Rosa Fargas Codina, Sr.
Ramon Merino Guillen, Sr. Miquel Perramon Santasusanna, Sra. Montserrat Comellas
Alsina, Sra. Angelina Almusara Anglarill, Sr. Salvador Felip Fustagueras, Sr. Josep
Pons Comellas, Sr. Josep Maria Oms Cornet i Sr. Ignasi Cornet i Riera.
En data 14 de maig de 2008 (registre d’entrada 2008018899) té entrada una nova
sol·licitud per la que, entre altres manifestacions, es demana a aquest Ajuntament que
s’abstingui d’exposar <<cap de les peces del retaule del Roser de Salelles al Museu
Comarcal de Manresa>>. Aquesta instància és presentada pels esmentats Sr. Manel
López Ceballos, la Sra. Rosa Fargas Codina, Sr. Ramon Merino Guillen i Sr. Salvador
Felip Fustaguera.
El Ple de la Corporació, en data 17 de novembre de 2008 va aprovar, amb la majoria
legal establerta, una esmena a la totalitat presentada pels Grups Municipals del PSC,
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ERC i ICV-EUiA a una proposició del Grup municipal de CIU sobre el retaule del Roser
de Salelles.
Front els esmentats acords, el Sr. Manuel López Ceballos, en nom i representació de
la Parròquia, de la Confraria del Roser i de la Comissió Pro retorn del retaule del
Roser, interposa recurs potestatiu de reposició.
El Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones i per la
Tècnica de Grau Mitjà de Gestió especialitzada han emès informe en data 5 de febrer
de 2009.

CONSIDERACIONS LEGALS
L’article 107 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu, en el seu
apartat 1, que poden ser objecte del recurs potestatiu de reposició aquelles
resolucions i actes de tràmit sempre i quan aquests últims decideixin directament o
indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
Pel que fa, doncs, a l’acte objecte de recurs s’ha de considerar un acte de tràmit que
en cap cas té la consideració de qualificat en tant que, com a proposició del Ple, té
forma de proposta d’acords que per a la seva efectivitat requereixen de l’adopció del
corresponent acord de terminació convencional prevista a l’article 88 de la mateixa llei
30/1992 i que constituiria el vertader acte de finalització del procediment administratiu.
En un sentit semblant, l’article 116 de la referida llei 30/1992 preveu la possibilitat
d’interposar recurs de reposició contra aquells actes administratius que posen fi a la
via administrativa, no gaudint d’aquesta consideració la moció recorreguda i més si
tenim en compte que l’article 109, en el seu paràgraf e) del mateix cos legal, estableix
com a actes que posa fi a la via administrativa els acords, pactes, convenis o
contractes que tinguin la consideració de finalitzadors del procediment.
La competència per a la resolució dels recursos de reposició, d’acord amb l’article 116
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, correspon al mateix òrgan que ha dictat l’acte
objecte de recurs.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
“No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat en data 15 de desembre de 2008
(RE20080046394) pel Sr. Manuel López Ceballos, en nom i representació de la
Parròquia, de la Confraria del Roser i de la Comissió Pro retorn del retaule del Roser al
interposar-se contra un acte no susceptible de recurs de reposició”.
L’alcalde accidental dóna la paraula al senyor Manel López que ha demanat per
intervenir en representació de l’Associació de Veïns de Salelles.
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El senyor Manel López, en representació de l’Associació de Veïns de Salelles,
aprofita aquest acte solemne i públic del consistori, i tenint presents la ciutat de
Manresa i la població de Salelles, amb la seva parròquia, es presenten novament
davant l’Ajuntament per oferir un camí de sortida al retorn del retaule del Roser de
Salelles, digne per a totes dues parts.
Tot seguit llegeix el text d’una proposta escrita enviada al Departament de Cultura de
la Generalitat arrel d’una reunió celebrada el mes de gener amb la Conselleria, reunió
demanada a petició de l’Associació, a fi d’aconseguir la seva mediació en aquest
conflicte per tal que es pogués negociar un acord amb l’Ajuntament de Manresa en
base al mateix document. Proposta d’acord que ara, de nou, reiteren en aquest acte.
Abans vol que resti constància, una vegada més, de la voluntat de trobar una solució
amistosa i pactada entre les parts afectades respecte a aquesta justa reivindicació que
és el retorn del retaule de la Mare de Déu del Roser a la parròquia de Sant Sadurní de
Salelles, i que és una altra mostra més dels esforços i intents reals per poder arribar a
un acord amical, exponent del desig d’entesa cordial i de col·laboració enriquidora
entre bons veïns, sense necessitat d’haver d’acudir als tribunals, com ho ha estat
també el mateix recurs de reposició que és de caràcter potestatiu i no obligatori,
interposat contra l’acord del ple ordinari d’aquesta corporació municipal del passat 17
de novembre del 2008.
Afegeix que una còpia d’aquesta proposta escrita s’ha entregat prèviament als regidors
d’aquest consistori per tal que pugui ser convenientment coneguda i adequadament
valorada. Si a la fi dit acord amistós entre les parts, en aquest conflicte d’interessos
respecte al retaule del Roser, lamentablement no arriba a ser possible en aquests
moments, sentint-ho de veritat profundament han de manifestar que és la seva
voluntat que tothom sàpiga que no haurà estat per la seva culpa sinó, amb tota la
serenor, i ho diuen, per la postura trencada, intransigent, no fonamentada en dret i
més enllà d’allò raonable, de l’equip de govern municipal de l’Ajuntament de Manresa, i
que en conseqüència estaran legitimats i serà una mesura plenament justificada, fins i
tot, pel seu deure i la seva obligació, pel sentit de responsabilitat, acudir als tribunals
per totes les vies que calguin en defensa del dret de la Parròquia, en el seu nom propi,
de la Confraria del Roser i de l’Associació Pro Retaule, així com fent-se ressò del
sentiment i anhel del poble de Salelles, per tal que en el seu dia es pronunciï per
l’autoritat judicial el reconeixement de la propietat indiscutible del retaule del Roser al
seu favor per sempre més, i es mani el seu retorn al lloc pel qual va ser creat, que és
la capella lateral de l’Església de Sant Sadurní de Salelles, on havia estat complint la
seva funció social, religiosa i de culte popular des de temps immemorial i d’on mai no
hauria d’haver sortit segons l’esperit i el manament de la llei de la memòria històrica.
Tot seguit llegeix la proposta presentada amb tots els seus punts, que diu el següent:
“El sotasignant, Manel López Ceballos, actuant com a rector de la Parròquia de Sant
Sadurní de Salelles, Bisbat de Vic, així com a President de la Confraria de la Mare de
Déu del Roser de Salelles i també com a President de l’Associació Pro-retaule de
Salelles, abans Comissió pro-retorn del retaule que ja té la seva conformitat i tot
reglamentat, mitjançant el present escrit, lliurement i voluntàriament, manifesto:
Que un cop retornat definitivament el retaule de la Mare de Déu del Roser a l’església
de Sant Sadurní de Salelles, aquesta parròquia, així com la confraria i l’associació,
mitjançant aquest document, es comprometen fonamentalment als següents extrems:
1r.- Acceptar la supervisió tècnica del museu comarcal de Manresa respecte als
aspectes tècnics de la instal·lació i la conservació del retaule del Roser i a mantenir
una estreta i enriquidora col·laboració amb el mateix.
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2n.- Complir fidelment la normativa vigent respecte als béns culturals, religiosos i d’art
sacre, especialment la Llei 9/1993, del dia 30 de setembre, del Patrimoni cultural
català de la Generalitat de Catalunya.
3r.- Vetllar perquè el retaule de la Mare de Déu del Roser de Salelles resti sempre a
l’església parroquial de Sant Sadurní de Salelles com a part integrant, no disgregable,
de la mateixa.
4t.- Compensar les despeses de restauració del retaule de la Mare de Déu del Roser
de Salelles, que han estat satisfetes pel Museu Comarcal de Manresa, Ajuntament de
Manresa, i fer-se càrrec de les despeses del trasllat del Museu Comarcal la Parròquia
de Sant Sadurní de Salelles.
5è.- Autoritzar des d’aquest moment al Museu Comarcal de Manresa perquè pugui fer
constar en la seva col·lecció del barroc el nom del Retaule de la Mare de Déu del
Roser de Salelles. Tot el que significa, gratifica un cop llegit i està conforme amb els
seus continguts al lloc i data al començament esmentats a tots els efectes procedents.”
El senyor Perramon Carrió presenta els dictàmens que avui es porten a aprovació.
Diu que el primer concretament fa referència a la desestimació de les peticions
formulades relatives al retorn del Retaule de la Mare de Déu del Roser que van ser
formulades en dues instàncies presentades per la Comissió pro retorn del Retaule.
Concretament en aquesta es desestima la petició que es va fer per diversos motius, en
primer lloc perquè el que plantejaven aquestes instàncies era el retorn d’aquest retaule
al lloc i a la propietat de la Parròquia.
Els informes tècnics i jurídics especifiquen que aquest és un bé protegit culturalment,
però també és un bé, pels avatars de la història, del temps transcorregut, de què ha
estat exposat, és un bé de domini públic i l’Ajuntament de Manresa, com altres
administracions públiques no poden alienar els béns públics a entitats privades com la
d’aquest cas és la Parròquia, per tant el plantejament és de desestimar les instàncies
que van ser presentades durant l’any 2008.
El segon dels dictàmens fa referència a la Proposició que va ser aprovada per
l’Ajuntament i que va ser recorreguda per la Parròquia, l’Associació pro retorn del
retaule, i que des del punt de vista jurídic s’entén que aquest tipus d’acció, de
pronunciament del plenari, que no és un dictamen, que no és una acció que exhaureix
el dret administratiu, no és objecte de recurs, és una declaració de manifestacions
polítiques d’aquest consistori i no és objecte de recurs, per tant des d’aquest punt de
vista no s’admet a tràmit el recurs.
Fa unes setmanes es va tenir un debat sobre aquesta qüestió i la posició inicial de
l’Ajuntament de Manresa era que aquest retaule estés al Museu Comarcal formant part
de la col·lecció i amb tot el conjunt de retaules i elements de l’art barroc que hi ha en
aquest fons de la col·lecció del Museu perquè pensaven que allà tenia més sentit
veure tota la diversitat d’autors i modalitats de l’escola de tallistes que hi va haver a
Manresa. Posteriorment l’Ajuntament escolta els ciutadans, procura atendre les seves
peticions, sempre que és possible i es va formular una proposta en el plenari en el
sentit de donar la conformitat que pogués estar ubicat a la Parròquia de Salelles amb
unes condicions, algunes de les quals es veurien bé i d’altres que en aquests moments
no estan previstes en aquest document. En qualsevol cas, sí que hi havia un obstacle,
que també formulen en la seva intervenció, que és el tema de la titularitat d’aquest
retaule, no l’original sinó que en aquests moments fruit de la història i de la legislació
vigent té aquest retaule. Afegeix que també hi ha la garantia com a bé cultural d’interès
nacional, que dóna la protecció que li ha d’atorgar la Generalitat de Catalunya. Per
aquest motiu el que es planteja avui és aquesta resolució, per una banda, del recurs
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que han presentat, i per altra, les instàncies, i manifestant la voluntat de l’Ajuntament
de possibilitar que el retaule pugui estar a Salelles, però amb unes condicions que
facin que l’Ajuntament de Manresa atengui a la seva responsabilitat com a garant dels
béns de domini públic, per tant aquest és el sentit de la proposta i dels dos dictàmens
que avui es plantegen.

El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP votarà favorablement el dictamen
5.1.3, que desestima el recurs perquè entén que efectivament no hi ha lloc a recórrer
el que fou un pronunciament d’aquest ple i per tant aquest recurs no està justificat.
Pel que fa al 5.1.2 s’abstindran perquè entén que hi ha una qüestió de fons, que és el
de la propietat, i no correspon a aquests regidors pronunciar-se sobre la propietat d’un
bé artístic d’aquesta categoria, que entén que tampoc s’hauria d’arribar als tribunals i
que això seria contraproduent i negatiu per a tots plegats i que el que caldria seria
buscar una instància superior que faci d’àrbitre en aquest litigi, que segurament hauria
de ser la Generalitat, des de la Direcció General de Patrimoni o des d’on es cregui
oportú, de manera que aquest litigi que ara està encallat es pugui desencallar sense
necessitat d’anar als tribunals, per això fa una crida a ambdues parts a recórrer a una
instància superior que creu que hauria de ser la Generalitat.
El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que el GMPPC entén que tot el que està en
negociació és la possibilitat de poder gaudir d’un retaule, aquesta és la premissa per la
qual ja en el seu moment quan es va fer el debat el GMPPC també va presentar una
proposta que anava en aquest sentit, que s’instaurés un conveni de negociació entre
ambdues parts, en què es fes possible el gaudi del retaule per part dels veïns i per part
també de l’administració en aquest mateix sentit.
El GMPPC en el seu moment es va abstenir perquè considerava que si l’objectiu és
litigar sobre propietats i no sobre el gaudi que és l’objectiu primari, no valia la
consideració haver fet tots aquells passos en aquells moments.
Seguint aquell criteri s’abstindran en tots dos dictàmens. És trist que en una qüestió
d’aquest tipus no hi hagi la possibilitat d’entesa, que creuen que sí que hi podria ser
però que fins a l’hora present no hi ha estat. El que també demana és que el govern de
l’Ajuntament de Manresa i la part implicada dels membres de la Parròquia de Sant
Sadurní de Salelles, s’asseguin a parlar d’aquest escrit, d’aquest esborrany de
contracte que hi ha sobre la taula, perquè desitja i espera que hi hagi la suficient
voluntat per ambdues parts d’arribar a un acord i que es pugui gaudir d’aquest retaule
de la Mare de Déu del Roser i per part de l’art barroc continuar mantenint una peça
viva.

El senyor Serra Rovira manifesta que des del GMCiU també es votarà a favor del
5.1.3 per entendre que és una qüestió legalista, que no és possible recusar una
proposició. En el punt 5.1.2 s’abstindran i el GMCiU continua defensant que aquest
retaule pugui tornar a Salelles i celebra que l’equip de govern municipal, tal com ha
expressat el regidor de Cultura, hagi fet un avançament respecte a les posicions
inicials de no voler que el retaule estigués a la Parròquia de Salelles i que en canvi ara
és una posició molt més oberta, per tant les voluntats de diàleg moltes vegades
serveixen per acostar posicions, és evident que la posició definitiva no existeix perquè
hi ha una qüestió de facto que és la propietat i és una discussió que en aquests
moments pot acabar encallada.
Reclama que el govern de la Generalitat, que és qui en aquests moments no s’ha
implicat ni ha fet cap comunicat oficial, no s’ha pronunciat sobre aquest tema ho faci,
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perquè moltes vegades davant d’una situació com aquesta, hi ha una posició, que és
l’Ajuntament de Manresa, i una altra, que és tot un conjunt de persones, que
agrupades en una associació defensen tota una sèrie de consideracions, si hi ha un
tercer actor que té alguna cosa a dir, i és evident que davant de tota aquesta
documentació, demana que s’hi impliqui i que el govern de la Generalitat pugui
desenvolupar aquesta tasca d’arbitratge, però està convençut que per les
competències que té el govern de la Generalitat sí que té aquesta capacitat de poderse implicar i que tant de bo sigui el punt que faci desencallar aquest assumpte per
evitar qualsevol discussió d’àmbit més en l’ordre jurídic, i que el govern de Manresa
demani al govern de la Generalitat que també s’hi impliqui per desencallar aquesta
situació excessivament encallada per culpa de la propietat.
El senyor Perramon Carrió afegeix que aquests dictàmens porten l’aval d’un
secretari municipal i concretament van ser dels afers tractats a la junta de lletrats de
l’Ajuntament, per tant, com a fonament de dret, està complet.
Com a segona qüestió, abans que ho passés la Parròquia, la Direcció General de
Patrimoni ha tramès un document, procurarà veure si hi ha un acostament, intentarà si
fa una mediació respecte a les posicions de la Parròquia i de l’Ajuntament de Manresa.
L’Ajuntament de Manresa en els propers dies farà arribar una proposta a la Direcció
General de Patrimoni respecte a aquest document i una proposta pròpia de
l’Ajuntament, per veure si hi ha acord o no, però en qualsevol cas aquesta via de
diàleg, de mediació, existeix i l’Ajuntament de Manresa la utilitzarà.
El senyor Manel López intervé per manifestar que no han fet un recurs contra els
dictàmens sinó un recurs de reposició contra l’acord del Ple. Diu que hi ha un
precedent a la Generalitat, de negociació, que la Generalitat va tornar més de cinccentes i escaig peces a Badalona, per tant, hi ha un precedent.
Què passa amb el recurs de reposició de la Parròquia?, que té CIF, tota la legalitat
possible. Si estan aquí és per exhaurir totes les vies de diàleg perquè es pugui veure.
Han intentat totes les vies possibles de diàleg. Li fa gràcia que es digui alegrement que
pels avatars de la història això passa a ser propietat de l’Ajuntament. Tenim un esperit
de la Llei de la memòria històrica, hi ha hagut una guerra, una revolució, i s’ha espoliat,
s’ha tret fora del seu lloc, a la força, i per tant això no pot ser propietat de ningú sinó de
la Parròquia que té la factura per dir-ho d’alguna manera, per tant això no passa, no es
pot dir que com que han passat molts anys, i hi ha hagut la guerra civil i pels avatars
de la història ... Això no té ni l’esperit de la Llei de la memòria històrica ni res.
Els catalans haguéssim acceptat que ens haguessin dit: “Us tornem els papers de
Salamanca, però signeu conforme són de Salamanca”?. No haguéssim acceptat,
nosaltres tampoc.
La qüestió pública. Entén que algú tingui el concepte, la idea, que tots els béns privats
han de ser públics. Perfecte, totes les idees les aguanten tots els papers, però hi ha un
Estatut, una Constitució i respecta la propietat privada, i fins que la majoria de
catalans, espanyols, etc. que formem aquest estat, aquest país, Catalunya, no canviïn
les coses no es pot dir, però no es pot dir alegrement que això és públic per reial
decret, quina disposició?, no s’aguanta aquesta disposició, ni jurídicament ni per
enlloc.
Tenim la Pedrera, com tots sabeu, és privada, però té vocació pública. Ser privada no
vol dir que quedi tancada amb clau i pany, ser privada vol dir les confraries del Roser,
ho podeu consultar pels diferents llibres, té una vocació social, vol dir d’oferir-la per
tothom, però és privada. Jo puc tenir un quadre, el Guernika, i pot ser privat i poder
oferir-lo a tothom i haver-hi la Generalitat que vetlli per tot.
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Una altra qüestió pendent, quan es diu de portar-ho al penal, perquè ho faran, no és
una cosa ideal seva.
Si mireu el diari veureu: “Iglesias ordena accions penals per les obres d’art que
reclama de la Franja”, i no és per una qüestió de guerra ni res, és ara.
Aquí s’ha comès un fet extraordinari, similar als papers de Salamanca, salvant les
distàncies, s’ha expropiat, s’ha espoliat, s’ha tret, i estan en aquest lloc i no s’ha sabut
fins ara. Llavors, això té qüestions penals, jurídiques i de tota mena. Això ho fa el
President Iglesias i per tant nosaltres no som tant que no toquem de peus a terra.. i diu
això i acaba amb el següent: Si s’ha fet aquest recurs de reposició és per exhaurir
totes les vies de diàleg i la proposta de la Generalitat, trucar a la Generalitat hem estat
nosaltres qui hem demanat que intervingui, que dialogui, per tant s’ha fet tot el
possible. No és que renunciem a la propietat privada dient: Oh, si no renuncieu és que
és una proposta tancada!. No senyor!. Si això és teu, no estem en un mercat
negociant, és una negociació sobre la raó, que evidentment no és patrimoni de ningú
sinó pels fets observables, objectius, que s’experimenten, però aquesta no és una
negociació on tú cedeixes, jo cedeixo, no!. És una negociació sobre la raó. Tenim la
factura, tenim etc.. Les vies penals..., tots ho aconsellen. Fins i tot hem consultat
assessors de l’Iglesias i ens han dit que endavant. Hem anat a consultar també al
Delegat del Patrimoni de la Conferència Episcopal Catalana. Ens ha dit que és doctor
en dret i doctor en dret canònic. Ha dit que endavant, que anéssim a totes. Aquest és
l’últim recurs que fan pel diàleg, han exhaurit tot el diàleg possible. El que no se’ns
demani com van fer l’altra proposta, que se’ls va dir: bé això és de l’Ajuntament i a més
heu de pagar!. D’això se’n diu en català: “cornut i pagar el beure”. Això és de la
Parròquia de Salelles i tard o d’hora vindrà el retaule i es marcarà que és propietat
seva.
Han fet el diàleg per col·laborar en el que sigui, però sàpiguen que van a per totes, han
exhaurit tot el diàleg possible i ara aquí ja s’ha acabat i la setmana que ve emprendran
accions judicials.
El senyor Perramon Carrió demana al senyor López que deixi de comparar el retaule
del Roser amb els papers de Salamanca. Els papers de Salamanca van ser presos a
punta de pistola i van ser utilitzats per la repressió, per la mort i l’empresonament de
moltíssimes persones, va ser un instrument de repressió. El retaule del Roser és un
instrument de culte que va estar guardat al Museu Comarcal de Manresa durant molts
anys, ha estat allà tutelat, rehabilitat i protegit. Demanaria que fossin una mica
estrictes amb les comparacions, vigilant no comparar coses que no són correctes.
Efectivament els béns d’interès cultural, poden ser públics i privats, hi ha molts béns
d’interès cultural que són privats i això té una tutela de la Generalitat, que marca unes
condicions. Per tant aquest bé, fos públic o privat, tindria aquesta tutela de la
Generalitat.
El que es planteja és que aquest bé, en què hi ha una evidència clara des del punt de
vista jurídic, de tot el cos jurídic de l’Ajuntament, és que aquest bé el que l’Ajuntament
vol és que pugui tenir el que demanen, un ús públic i alhora religiós, i el que es
plantegen és que el retaule pugui ser a la Parròquia de Salelles i puguin gaudir-ne els
feligresos i qualsevol persona que apreciï l’art i que pugui visitar amb uns horaris
correctes aquest retaule.
Aquesta és la proposta que l’Ajuntament formula. L’únic tema que els separa sembla
que és el tema de la titularitat, però l’Ajuntament ha obert una mà estesa a la
Parròquia de Salelles perquè aquest retaule pugui estar allà i plantegen una fórmula
en què això és possible.
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L’Ajuntament avui no ha tancat el diàleg, farà una proposta a la Direcció General de
Patrimoni de la Generalitat i, en tot cas, aquesta via queda oberta per part de
l’Ajuntament, si la Parròquia la vol tancar és la seva decisió.
L’alcalde accidental sotmet a votació el dictamen 5.1.2 de l’ordre del dia, que
desestima les peticions formulades relatives al retorn del Retaule, i s’aprova per 12
vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2
GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
Tot seguit sotmet a votació el dictamen 5.1.3 de l’ordre del dia, sobre la no admissió a
tràmit del recurs de reposició interposat, i s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCiU, 7
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia en el punt 3.1.1.
3.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2009, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 10 de febrer de
2009, que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal i a baixes de crèdits de
despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i deduïbles
sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2010.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2009 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
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Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 03/2009 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2009
ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CREDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

AUGMENT

BAIXA

CAUSES

222.0.624

Seguretat.- Material de transport.

17.000,00

Crèdit insuficient. E03/2009

313.7.141

Altres prestacions al personal.- Altre personal

30.927,78

Crèdit insuficient. E03/2009

313.7.160.00

Altres prestacions al personal.- Seguretat Social. Person.

9.804,11

Crèdit insuficient. E03/2009

432.3.600.00

Gestió urbanística.- Inversions en terrenys.

40.731,89

57.731,89

Consignació sobrant. E03/2009

40.731,89

PRESSUPOST 2009

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2009
ESTAT D'INGRESSOS
----------------------------------

SUBCONCEPTE
917.01

DENOMINACIÓ
A mig i llarg termini

AUGMENT

DISMINUCIÓ

17.000,00

EXPLICACIÓ
Sobrant préstec E03/2009

17.000,00

El senyor Sala Rovira intervé per manifestar que en el text explicatiu del canvi de
partides, concretament el 3/2009, entén que hi deu haver un error material quan es
parla de reforçar una partida amb un compromís adquirit durant l’any 2008.
Entén que es deu referir al 2009 perquè si fos del 2008 hi hauria d’haver partida
pressupostària. S’ha signat per quatre persones, un Director d’Àrea, un Cap de Servei
i dos Regidors, que no s’ho han llegit, perquè a tots quatre se’ls ha passat.
Pel que fa al contingut del canvi de partides s’està parlant de dues modificacions, per
un cantó la d’una persona, amb la qual cosa cal buscar els recursos, que pel que es
veu en el canvi de partides es treuen d’inversions en terrenys, que a més es
finançaven amb recursos ordinaris, i es passa a personal, amb la qual cosa, això de
les polítiques d’estalvi se’n podria anar parlant.
De l’altra, si s’ha d’agafar un vehicle, l’informe està signat del 28 de gener, el
pressupost es va aprovar a principis de desembre. Que no se sabia que feia falta un
vehicle?, o el pressupost ja no donava i calia quadrar-lo?.
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L’adquisició d’aquest vehicle es podria fer amb un rènting en lloc de compra, amb la
qual cosa s’alliberarien recursos, perquè malgrat sigui inversió queda com a despesa.
Ja sap que es finança amb uns sobrants de crèdit, però el que cal fer en aquests
moments potser és estalviar, però a Manresa deu funcionar diferent.
El senyor Jordà Pempelonne respon al senyor Sala dient que aquest vehicle no
estava inclòs en el pressupost perquè ja es disposava d’un vehicle, que ha quedat fora
de servei en aquestes poques setmanes i que cal reposar perquè el seu ús, entre
altres, seria el de muntar-hi la pala llevaneus, que sí que es té, i el dispositiu dispersor
de sal, que també es té, i si s’hagués presentat una nevada es necessitava un vehicle
on col·locar-hi aquests aparells.
És un vehicle 4x4 tipus pick-up i el preu no correspon al d’un vehicle nou sinó que es
compra un vehicle usat i per això puja a 17.000 €
El senyor Sala Rovira pregunta si el vehicle s’ha fet malbé, quina matrícula tenia
aquest vehicle, quants anys feia que es tenia a la casa i quants quilòmetres portava,
perquè les coses es poden preveure. Si això es plantegés el mes d’octubre
s’entendria, però plantejat el mes de gener es fa més difícil d’entendre.

El senyor Jordà Pempelonne li respon que aquest vehicle va tenir un accident i el
cost de la reparació justificava l’adquisició d’un de nou i deixar aquest pel desguàs.
L’alcalde accidental sotmet a votació el dictamen 3.1.1 de l’ordre del dia i s’aprova per
12 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2
GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ

3.2.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME FAVORABLE
AL PROJECTE PRESENTAT PER MS-MT SL D’IMPLANTACIÓ D’UN
CENTRE COMERCIAL AL POLÍGON DELS TRULLOLS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Comerç, de 30 de
gener de 2009, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la instància de 05.12.2008 (RE 45501) presentada per Jesús Sorroche
Montellano (NIF XXX) en representació de la mercantil MS-MT SL, amb NIF B59821793 i domicili a la Carretera de Vic núm. 25-31 e1 de Manresa (08241), en la
qual sol·licita l’emissió d’informe municipal favorable a la implantació d’un centre
comercial en l’immoble situat al carrer Agustí Coll cantonada amb l’avinguda Països
Catalans del polígon Els Trullols.
Vista la memòria descriptiva del projecte aportada pel promotor, de la qual se’n
dedueixen les següents característiques generals del centre:
-

Superfície de venda de 2.778,55 m2.
Aparcament de 250 places (170 subterrani, 80 exterior)
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-

Els establiments comercials que inclou són un centre de bricolatge (2.360,00 m2
sup. venda) i un establiment de mobiliari i parament de la llar (418,55 m2).
La resta de locals són per a usos de restauració, serveis personals i altres serveis.

Atès que d’acord amb la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials
el projecte està subjecte a llicència comercial de la Generalitat, en el tràmit de la qual
és preceptiu l’informe emès per l’Ajuntament, que ha de ser aprovat pel Ple municipal i
té caràcter vinculant si és desfavorable.
Atès que l’Ajuntament de Manresa disposa d’un Programa d’orientació per als
equipaments comercials (POEC), aprovat per resolució de 27.08.2002 del Conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme, el qual fixa els paràmetres quant a localització i formats
comercials en l’autorització de les noves implantacions subjectes a llicència comercial.
Vist l’informe de 14.01.2009 del Cap del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament en relació
a l’adequació del projecte al planejament, condicions de seguretat, integració en
l’entorn urbà i mobilitat.
Vist l’informe de 29.01.2009 emès pel tècnic de comerç en relació als elements de
valoració previstos a l’article 10 de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials.
Per tot això, la Regidora delegada de Comerç, en exercici de les competències
conferides per la delegació efectuada per resolució de l’Alcalde núm. 5512 de 21 de
juny de 2007, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Informar favorablement el projecte presentat per MS-MT SL (NIF B-59821793)
d’implantació d’un centre comercial en l’immoble situat al carrer Agustí Coll cantonada
amb l’avinguda Països Catalans del polígon Els Trullols.
L’informe s’emet exclusivament als efectes de sol·licitud de la llicència comercial de la
Generalitat, d’acord al que disposa l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, i sens perjudici de les llicències urbanístiques i ambientals
municipals i la resta de normativa sectorial aplicable.
El termini de vigència d’aquest informe és d’un any. Transcorregut aquest termini
sense que el sol·licitant hagi obtingut la llicència comercial de la Generalitat, l’informe
s’entendrà caducat.”
La senyora Canet Torra manifesta que aquest dictamen és per aprovar l’informe
favorable a la implantació per part de l’empresa MS-MT, SL, del grup Sorroche, d’un
centre comercial a l’immoble situat al carrer Agustí Coll, cantonada amb l’avinguda
Països Catalans al Polígon dels Trullols.
Aquest centre comercial tindrà quatre plantes i una superfície d’uns 16.000 m2, dels
quals 3.100 corresponen a establiments comercials, dels que 2.700 corresponen a
l’operador AKI, del qual ja es va tramitar el novembre del 2007 l’informe favorable i ara
ja tenen la llicència comercial de la Generalitat.
A part d’aquest operador hi haurà un establiment de mobiliari i parament de la llar i
algun altre tipus d’activitats de superfície més petita.
A part d’aquests establiments comercials el centre tindrà una superfície d’uns 5.000
m2 dedicats al servei a les persones, amb una dotació de 250 places d’aparcament
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quan realment se n’hi reclamen 154, per tant cobreix àmpliament la quantitat de places
d’aparcament. Es preveu que aquest centre comercial ocupi unes 220 persones i
d’acord amb la Llei d’equipaments comercials aquest projecte està subjecte a la
llicència comercial de la Generalitat, per tant abans de tenir aquesta llicència cal
aprovar l’informe favorable pel ple, que té caràcter vinculant si és desfavorable.
Donat que l’informe comercial és favorable i el d’adequació al planejament i a les
condicions de seguretat, integració a l’entorn urbà i mobilitat, també ho són, i donat
que s’adequa al POEC de què disposa Manresa, demana el vot favorable.
L’alcalde accidental sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN RECONEIXEMENT DE
CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’ISS FACILITY SERVICES, SA, PER
IMPORT DE 9.241,26 EUROS, EN CONCEPTE DEL PAGAMENT DEL PLUS
MENSUAL DELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2008.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 17 de
novembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Director de l’Àrea de
Serveis del Territori 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.
Àngels Mas Pintó, regidora delegada d’Urbanisme, 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 pel responsable del servei.
Creditor : ISS FACILITY SERVICES, SA, CIF: A 61895371
Adreça: C/ Cobalt, 58, 08907- L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Concepte: pagament del plus municipal corresponent als mesos d’abril i març de 2008
Import: 9.241,26 euros (IVA inclòs)”.
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L’alcalde accidental diu que la Junta de Portaveus ha acordat que es faria sense
defensa i com que no es produeix debat en aquest assumpte sotmet el dictamen a
votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCiU, 7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA
i 2 GMPPC) i 2 abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

El senyor Javaloyes Vilalta diu que independentment de la votació, el GMPPC vol
demanar sobre els conceptes de la factura, entén que aquesta empresa es dedica a
fer la neteja i pregunta com es pot arribar a calcular el complement del Gimnàs Egiba
amb 1,73 €, que el del Cementiri sigui de 4,33 €.
Quina mena de control hi ha sobre aquest concepte de complementarietat que pugui
justificar aquests imports?. D’altra banda, el concepte d’aquesta complementarietat
que es dóna per presentar aquests 9.241,26 € en dos mesos, si és que hi ha un
contracte desfasat i encara no està regularitzat?.
Com i de quina manera es funciona amb aquest contracte?.
Entén que hi pugui haver una feina major, complementària, en un centre educatiu, de
250€, per més hores, perquè s’ha fet una activitat, però es fa difícil entendre que al
Centre de Normalització Lingüística hi ha un import de 8,67€, que no vol discutir-los
però li agradaria saber de quina manera s’apliquen aquests conceptes que es detallen.

La senyora Mas Pintó li respon que en aquests moments no li pot donar aquesta
informació però que es pot recabar l’informe del tècnic que fa el seguiment d’aquesta
concessió i segur que tindrà una explicació que el senyor Javaloyes valorarà amb tota
la seva exactitud.

4.1.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC “CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN
SÒL NO URBANITZABLE”.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 4 de
febrer de 2009, que, transcrit, diu el següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de juliol de 2008, aprovà provisionalment el
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC – CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE, redactat per Jordi Vallhonrat Espasa, per encàrrec d’aquest
Ajuntament, a l’empara d’allò que disposa l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
En data 12 d’agost de 2008 va tenir entrada a la Direcció General d’Urbanisme el Pla
aprovat provisionalment així com una còpia de l’expedient administratiu per tal que el
mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva.
En data 17 de desembre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central ha aprovat definitivament el Pla especial urbanístic del catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable de Manresa, tramès per quest Ajuntament, tot
supeditant-ne la seva executivitat a la presentació d’un text refós verificat per l’òrgan
que l’aprovà provisionalment, que incorpori les prescripcions que s’hi assenyalen.
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L’indicat Pla especial fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de juliol de
2008 i les prescripcions assenyalades en l’acord d’aprovació definitiva són les
següents:
1.1. Cal excloure del document de catàleg de masies i cases rurals totes aquelles
edificacions construïdes fa menys de cinquanta anys que, en tot cas, es
regularan pel règim transitori previst al Text refós de la Llei d’urbanisme:
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
1.2 Cal preveure normativament que, en aquelles masies on es preveu la
possibilitat de divisió horitzontal, en cap cas s’admetrà la seva ampliació.
En compliment de l’encàrrec professional efectuat en el seu dia, el tècnic redactor del
“Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable” ha
elaborat el Text refós a què fa referència la Comissió Territorial d’Urbanisme, i en data
4 de febrer de 2009 el Cap del Servei d’Urbanisme ha emès informe d’adequació
d’aquest Text refós a les prescripcions assenyalades, o en el seu cas, la seva
concreció.
Pel que fa la primera prescripció sobre l’exclusió de les edificacions de menys de 50
anys, d’acord amb el Text refós i l’informe del Cap de Servei, es tracta d’edificacions
que si bé no tenen valor històric, arquitectònic o paisatgístic, sí que se’ls reconeix un
valor ambiental i/o social; aleshores la normativa del Pla especial ja contemplava que,
si perdien aquest darrer valor, passarien a estar en la situació de regulació general de
les normes urbanístiques del Pla general i altres normes aplicables, d’acord amb el
Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament; tot i així, el Text refós del Pla
inclou aquestes masies en un subgrup i completa la Disposició addicional Quarta de la
normativa (referent a la desaparició o extinció dels usos mediambiental i/o social en
aquells casos en què la justificació de la inclusió al present catàleg es fonamenta
exclusivament en ells), tot remet-se al règim transitori previst al Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Quant a la segona prescripció referent a la incompatibilitat entre la ampliació i la divisió
horitzontal, s’incorpora la prescripció als apartats 14.b.2) i 14.b.3) de la normativa.
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 83.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6
Reglament Llei d’Urbanisme.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni
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La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. Aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic “Catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable”, redactat per Jordi Vallhonrat Espasa, arquitecte, per
encàrrec d’aquest Ajuntament, amb la incorporació de les prescripcions assenyalades
en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 17
de desembre de 2008.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
triplicat exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de donar-hi la
conformitat i ordenar-ne la publicació al DOGC, a efectes de la seva executivitat. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde accidental sotmet el
dictamen directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ

4.2.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MINUTA DE
L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2009 DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L’OFICINA
D’HABITATGE DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, de
28 de gener de 2009, que, transcrit, diu el següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2006, va aprovar la minuta de
conveni de col·laboració entre el Departament de Medi ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi,
signant-se el conveni en data 22 de juny següent. En data 29 de desembre de 2006 es
va formalitzar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració per a la l’any 2007 i
el 31 de desembre de 2007 es va formalitzar l’addenda de pròrroga del conveni per a
l’any 2008.
La Direcció General d’Habitatge, a través de l’empresa municipal FÒRUM, SA, ens ha
tramès la minuta d’una nova Addenda a aquell conveni per a la pròrroga de la
col·laboració per a l’exercici 2009. L’addenda proposada, manté el contingut del
conveni signat el 19 de juny de 2006 modificant-se el termini de vigència, que s’estén
fins als 31 de desembre de 2009, així com les aportacions econòmiques; aquestes
s’actualitzen d’acord amb l’IPC, a la vegada que s’incrementa el pagament fix per
serveis mínims establert en el pacte quart, a) del conveni, passant de 20.000 € a
50.000 €, i establint una aportació màxima en el pacte quart, c) del conveni per import
de 80.000 € per a l’exercici 2009, front els 30.000 € previstos en l’exercici anterior.
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El conveni aprovat l’any 2006 i la seva pròrroga s’emmarquen en el principi
constitucional del dret a un habitatge digne i adequat. Aquest dret va ser desenvolupat
a Catalunya per la Llei d’Habitatge, Llei 24/1991, de 29 de novembre, i actualment per
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, on en el seu art. 8è, sobre
les competències dels ens locals en matèria d’habitatge, s’hi inclou la creació de les
oficines locals d’habitatge per a la gestió conjunta, amb l’administració de la
Generalitat, de funcions i serveis vinculats a l’habitatge.
Per altra banda, tant el 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, regula al Títol XIII les relacions
interadministratives, com la Llei de Bases de Règim Local, instauren el deure de
deures d’informació mútua i col·laboració, entre les Administracions públiques.
El Conveni de col·laboració fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament, de manera que
l’addenda de pròrroga del mateix haurà de ser aprovat pel mateix òrgan, o bé ratificada
la seva signatura si aquesta ja ha tingut lloc.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de l’Addenda de PRÒRROGA per al 2009 del
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI”, tramès per aquell Departament, de 31 de
desembre de 2008, i RATIFICAR-NE la seva signatura per l’Alcalde-president.
Segon.- COMUNICAR els anteriors acords a la Direcció General d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’empresa Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA (FÒRUM, SA) per al seu coneixement i efectes.”

ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2009 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L’OFICINA
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.

Barcelona, 31 de desembre de 2008

REUNITS
D’una part, l’Honorable Senyor Francesc Baltasar i Albesa, conseller del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en nom del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les facultats
que li atribueix l'art. 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.
I d'altra part, l’Il·lustríssim Senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de
l’Ajuntament de Manresa.
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Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN
1. Que en data 22 de juny de 2006 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi,
que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre
les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte
de diverses tasques competència del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
2. Que en el pacte vuitè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2006, i podrà ser
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment
del termini inicial.
3. Que en data 29 de desembre de 2006 es va formalitzar l’addenda de pròrroga del
conveni de col·laboració per a l’any 2007.
4. Que en data 31 de desembre de 2007 es va formalitzar l’addenda de pròrroga del
conveni de col·laboració per a l’any 2008.
5. Que ambdues parts han donat la seva conformitat per escrit per prorrogar-lo per tot
l’any 2009 i per això

ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa relatiu a
l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de l’any 2009, el qual té per objecte establir els termes i
les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de
serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
2. 1. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 22 de juny de 2006,
acordant que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart
b), s’actualitzaran novament, a partir dels imports que es van determinar per al
2008, amb l’IPC del període comprés entre 01.01.08 fins 31.12.08.
2. L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà per al 2009 de 50.000 €.
3. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 80.000
€ per a l’exercici 2009.
4. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge,
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ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i
ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i
gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa als serveis mínims
prestats pel personal adscrit a l’oficina.
5. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i
adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2009.
6. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 31 de desembre de
2009.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per triplicat, en
el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde accidental sotmet el
dictamen directament a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME

5.1.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES
REGULADORES DEL 8È PREMI CLIMENT MUNCUNILL ROCA PER A
JOVES ARTISTES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 20 de gener de
2009, que, transcrit, diu el següent:
“En memòria de Climent Muncunill Roca, i de la seva voluntat artística, la família
Muncunill Roca i l’Ajuntament de Manresa convoquen el 8è Premi Muncunill Roca,
adreçat a Joves artistes, d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la secció de suport central dels Serveis a les Persones
en data 20 de gener de 2009.
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Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació
adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del. 8è PREMI CLIMENT
MUNCUNILL ROCA PER A JOVES ARTISTES, amb el següent text:
“Generals
1. Podran participar en aquest concurs tots aquells artistes menors de 30 anys o que
compleixin 30 anys durant l’any 2009.
2. La dotació del premi s’estableix en un premi únic de 1.800 EUROS (inclosos els
impostos) i un obsequi d’un apunt obra original de Climent Muncunill i Roca.
L’artista guanyador/guanyadora tindrà una reserva en la programació per a
exposar a la sala d’exposicions del Cercle Artístic de Manresa durant l’any següent
a la concessió del premi.
3. Les obres s’hauran de presentar al Museu Comarcal de Manresa, Via de Sant
Ignasi, 40, 08241 Manresa, abans de les 20 h. del divendres 20 de març de 2009.
Informació i horaris: tf. 93 8741155 o e-mail: museu@ajmanresa.org.
4. L’Ajuntament de Manresa organitzarà a la sala d’exposicions del seu Museu
Comarcal de Manresa una exposició de les obres presentades per a la qual hi
haurà una selecció prèvia. Aquesta exposició es farà durant el mes d’abril de 2009
i en l’acte d’inauguració es llegirà el veredicte del jurat i es donarà el premi al
guanyador.
5. L’obra premiada passarà a formar part del fons del Museu Comarcal de Manresa.
6. El jurat estarà format per 5 persones amb trajectòria i solvència en el món artístic
escollides per l’Ajuntament de Manresa, la Família Muncunill-Roca, l’Escola d’Art
de Manresa, el Cercle Artístic de Manresa i l’Associació per al Museu Comarcal de
Manresa. Actuarà com a secretari el director del Museu Comarcal de Manresa.
7. Les obres no premiades s’hauran de recollir al Museu Comarcal de Manresa, de
dilluns a dissabte de 10 a 14 h. o el divendres, també, de 17 a 20 h., a partir de
l’endemà de la cloenda de l’exposició.
8. Les obres que no hagin estat retirades abans del 20 de juny de 2009 quedaran a la
lliure disposició dels organitzadors.
9. El jurat podrà decidir sobre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
10. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a
qualsevol reclamació legal sobre la decisió del jurat.
De les obres
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11. Per tal d’anar abastant l’amplitud de les tècniques i els suports en què s’expressa
l’art actual, en aquesta convocatòria s’admetran a concurs totes aquelles obres
d’arts visuals de format bidimensional fetes amb qualsevol tècnica tradicional o
mixta, inclosos tractaments fotogràfics i informàtics.
12. Queden excloses les obres sobre suport magnètic (vídeo, dvd...) que, per a ser
vistes, necessitin algun tipus d’aparell reproductor.
13. El tema és lliure i les obres han d’haver estat fetes en el període 2008 – 2009 i ser
rigorosament inèdites.
14. Les mides de les obres no podran excedir els 162 x 162 cm. com a màxim ni els 60
x 50 cm. com a mínim. Si porten marc haurà de ser de llistó senzill.
15. No s’admetran emmarcades amb vidre o que no tinguin previstos els elements de
fixació per a la seva exposició a la sala. L’organització, que tractarà les obres amb
la màxima cura i rigor, no es fa responsable dels desperfectes ocasionats per
aquests factors, ni dels que puguin ocasionar-se en el trasllat de les obres.
16. Les obres seleccionades i exposades estaran cobertes per una pòlissa
d’assegurança que inclourà el muntatge i desmuntatge de l’exposició dins de la
sala del museu. D’aquest muntatge se’n farà càrrec el Museu Comarcal de
Manresa.
17. Les obres han d’anar signades per l’autor i acompanyades de la corresponent fitxa
d’inscripció. S’hi adjuntarà la documentació següent: currículum artístic, dossier
d’obra recent, fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la data de naixement o,
si s’escau, de la carta de residència.”
Segon.- Convocar el 8è Premi Climent Muncunill Roca, d’acord amb les bases
contingudes a la part resolutiva primera i les següents prescripcions:
Crèdit pressupostari: 1.800 €, amb càrrec a la partida 45302226 del pressupost
municipal del 2009.
Termini: El termini de lliurament és fins el dia 20 de març de 2009.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats.
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
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oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde accidental sotmet el
dictamen directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.2

DICTAMEN SOBRE DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DE LES PETICIONS
FORMULADES RELATIVES AL RETORN DEL RETAULE DE LA MARE DE
DÉU DEL ROSER.

5.1.3

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NO ADMISSIÓ A
TRÀMIT DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 15 DE
DESEMBRE DE 2008 PER LA CONFRARIA DEL ROSER I LA COMISSIÓ
PRO RETORN DEL RETAULE DE SALELLES.

Es fa constar que aquests dos assumptes ja han estat tractats després del punt 2.6 de
l’ordre del dia.

6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVERSALS

6.1

REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE LA DONA

6.1.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN RECONEIXEMENT DE
CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA SOCIETAT ESPAIS DE
COMUNICACIÓ SOCIAL, PER IMPORT DE 452,40 EUROS, EN CONCEPTE
DE DESPESES DERIVADES DE LA CONFERÈNCIA “LES DONES I ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ”.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada del Programa Transversal
de la Dona, de 3 de febrer de 2009, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la factura corresponen a la preparació, coordinació i seguiment de la conferència “les dones i
els mitjans de comunicació”, que ascendeix a la quantitat de 452,40 €.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als pressupostos de
l’any 2009.
Article 185 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, en relació amb l’article 60 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1 e) del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’execució del Pressupost 2009 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d’una
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despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva aprovació correspondrà al Ple
de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a les
Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat, en data 3 de febrer de 2009.
Per tot això, la regidora del Programa Transversal de la Dona proposa a la Comissió
Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania que informi favorablement el següent acord per a
la seva ulterior consideració pel Ple municipal:
ACORD
“Reconèixer a l’emparament de la normativa abans esmentada un crèdit extrajudicial a favor de
la societat ESPAIS DE COMUNICACIÓ SOCIAL, SL, amb CIF núm. B-60377165, domiciliada a
la Plaça Tirant lo Blanc, 5 (local) 08005 BARCELONA, que a continuació es relaciona pel
deute acreditat i informat pel responsable del Servei.
FACTURA
Fra. núm. 39

IMPORT
452,40

PARTIDA
463.5.226”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde accidental sotmet el
dictamen directament a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCiU, 7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 2 abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A LA
NECESSITAT DE CREAR UNA UNITAT ESPECIAL A LA POLICIA LOCAL
ADREÇADA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal del PPC, de 24 de
novembre de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“Donat el fet de que en el que portem d’any s’han produït més de seixanta assassinats
de dones a mans de les seves parelles.
Malgrat que en la legislatura passada es varen prendre mesures per a combatre
aquesta lacra, com l’ aprovació de la Ley de Protección Integral contra la Violéncia de
Género, el resultat ha estat i segueix essent desolador.
Donat la manca de recursos econòmics i haguda compte de que el pes de
l’anomenada llei recau en les Comunitats Autònomes i en els Ajuntaments.
Considerant la gravetat de la situació i la necessitat immediata d’ adoptar noves
mesures que incideixin d’una manera eficaç en la desaparició de la violència de
gènere.
PROPOSEM:
La creació d’una Unitat Especial de la Policia Local adreçada a les víctimes de la
violència de gènere. El qual haurà d’estar format per aquestes tasques de manera que
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presti els serveis en comunicació directa, permanent i personalitzada amb les víctimes,
emmarcant-se dins d’un Pla Integral d’assistència a la Família en l’ àmbit municipal.
Instar al Gobierno de España a que dediqui els recursos econòmics necessaris i
imprescindibles per al ple desenvolupament i execució de la Ley Integral de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género en l’ àmbit municipal.
Instar al Gobierno de España a que incrementi el número de jutjats especialitzats en la
violència de gènere, i/o bé dotant-los dels mitjans materials i humans necessaris per a
garantir el seu efectiu funcionament.
Instar al Gobierno de España a que revisi el procediment informàtic de valoració de
risc per a víctimes de violència de gènere amb la finalitat de que sigui més efectiu,
homogeni i ajudi a disminuir el número de víctimes.
Instar al Gobierno de España a que realitzi el desplegament de les Oficines d’ Atenció
a Víctimes i fer efectiva l’ assistència lletrada immediata.”
Així mateix, dóna compte d’una esmena de substitució presentada pels Grups municipals
de CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA, PPC i CUP, de 16 de febrer de 2009, respecte del punt 1
dels acords, que, transcrita, diu el següent:
“Desenvolupar, en el marc del protocol contra la violència domèstica a la ciutat de
Manresa, formació per a la Policia Local. Una formació que ha de ser multidisciplinar i
encabir-se en el programa anual de formació que es duu a terme des de Recursos
Humans. Se’n duran a terme un mínim de 2 a l’any ( i per a un mínim de 10 agents)”

El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que aquesta proposta està prou valorada,
entre altres qüestions perquè com molt bé saben es va presentar el mes de novembre
passat i ha donat peu que amb l’ànim de fer fructífera la proposta i la seva resolució,
no com un fet d’aprovar-la perquè quedi bé, sinó de portar-la a terme i que possibilités
arribar a un acord i una entesa.
El GMPPC demanava que dins del protocol de la violència domèstica a la ciutat de
Manresa hi hagués personal adequat i format, per poder donar atenció en aquest tipus
de casos i poguessin formar part d’una assistència que en aquests moments no hi és.
A partir d’aquí i del treball portat per la regidoria de la Dona i dels contactes que ha
mantingut amb els actors i intervinents per poder fer realitat aquest aspecte es proposa
aquesta esmena de substitució que parla d’una formació per part de la Policia Local i
que ha de ser multidisciplinar i encabir-se en aquest programa nou de formació que es
porti a terme des de Recursos Humans, que sigui d’un mínim de 2 a l’any i per a un
mínim de 10 agents, la qual cosa facilitaria la integració, el coneixement i la formació
adequada per poder atendre casos d’aquest tipus, que no és que se’n tinguin
reiteradament però sí que és cert que malauradament cada vegada n’hi ha més, i
demana el vot favorable amb l’esmena presentada conjuntament.
La senyora Sensat Borràs diu que aquesta proposició del GMPPC, sobre la qual es
va demanar uns mesos per poder-la treballar, bàsicament perquè el de la policia és un
col·lectiu que té moltes funcions i tasques a dur a terme, algunes clarament definides i
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d’altres que van sorgint amb les noves realitats i el que suposa viure i conviure en una
ciutat.
La realitat de la violència contra les dones no és un fenomen nou, però sí que és més
nou el fet que les administracions i la ciutadania hi vulguin donar una resposta.
Vol deixar clar que des de fa anys en el marc del protocol es realitza formació per a
molts col·lectius i recorda que quan va entrar per primer cop l’any 2003 com a regidora
de la Dona, el seu primer acte va ser l’inici d’un curs de formació entre membres de la
Policia Local i Serveis Socials de l’Ajuntament, que per part d’aquest cos hi ha una
voluntat, però és evident que hi ha dificultats per fer-ho, i tot i que des de l’Ajuntament
es duu a terme formació sobre temes de violència de gènere des de l’any passat, es
programa o es dissenya des del propi Ajuntament.
Ha semblat interessant, a partir de la proposta que presentava el GMPPC, situar
aquest element d’engranatge de dir que la Policia Local també hi sigui però amb un
format on no ha de ser una formació en exclusivitat per a la Policia sinó que en
aquests temes l’important és que es trobin els diferents professionals que han de
tractar aquesta mateixa realitat però des de vessants i funcions clarament
diferenciades i perquè més enllà de que segur que el cos de la Policia necessita
formació també s’entén que és bo que la resta de professionals de l’Ajuntament
coneguin i sàpiguen amb les dificultats amb què aquest col·lectiu es troba a l’hora de
treballar aquesta problemàtica, com moltes d’altres, perquès és molt important tenir
formació per conèixer el problema i entendre per què aquella persona que s’intenta
protegir de vegades no es deixa, i és difícil d’entendre si no es coneix el fenòmen i es
pot donar a conèixer amb relativa facilitat.
Per tant el model de curs que es presenta i que s’ha acordat no és de moltes hores,
serà d’entre 10 i 15 h, que sigui un espai de trobada de diferents professionals de la
casa que tracten una mateixa realitat, que és difícil i avui la Policia Local de Manresa
assumeix una responsabilitat molt important com és la de gestionar l’espai, com és
l’alberg municipal que malauradament, si cal, s’hi ha de portar aquelles dones que de
vegades tenen menors al seu càrrec.
Aquest servei no només el fa la Policia Local per a les dones de la ciutat de Manresa
sinó per al conjunt de la comarca, per tant s’està fent una feina molt important i moltes
vegades no amb els suficients recursos que es voldria tenir, tot i que es pot anunciar
que per part del Govern de la Generalitat, amb l’aprovació de la Llei de la violència, a
partir d’aquest any ciutats com Manresa, que tenen un punt d’atenció i informació a les
dones, que estan reconeguts per la pròpia Llei com a espais per treballar aquest tema,
es rebrà un ajut addicional de 30.000 €, independentment dels recursos que ja es
rebin, ja sigui per prevenció o sensibilització. Per tant, un reconeixement cap a la ciutat
i la feina que s’hi fa i que hauria de permetre poder donar resposta a determinades
limitacions.
Agraeix al GMPPC que el novembre retirés aquesta proposta i esperés i pensa que el
fet que bona part dels partits que avui donen suport dóna a entendre que són
conscients d’una problemàtica que és complexa, que és molt més important la
prevenció, i quan la Policia ha de treballar vol dir que s’arriba a casos que
majoritàriament s’hi arriba tard, però que hi ha una feina a fer i que cal continuar-hi
treballant.
La senyora Riera Montserrat manifesta que el GMCiU està d’acord amb l’esmena, no
en la proposta inicial de crear un equip de la Policia Local perquè era repetir un equip
que ja hi és, perquè la competència és dels Mossos d’Esquadra, però en canvi sí que
és necessària una formació per a tots els professionals, no només la Policia Local sinó
els que intervenen en aquest àmbit. És necessària l’aplicació del protocol i si cal
millorar-lo o revisar-lo també hi estarien d’acord.
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La col·laboració entre les diferents policies és bàsica, hi és, però sempre es pot anar a
més. El GMCiU està d’acord i pel tema de l’alberg que hi ha a la Policia Local, si fos
necessari un professional Psicòleg de referència quan hi ha un cas de violència, en tot
el que sigui col·laboració i formació estarien d’acord i per això han signat l’esmena.
La senyora Sensat Borràs afegeix que a part d’estar a favor vol recordar que en
l’anterior mandat es va prendre un acord perquè tots els agents que en formen part es
trobin dos o tres cops l’any perquè no quedés tot tant desconnectat, amb el compromís
que després de les reunions del plenari es fes una convocatòria dels representants de
tota la corporació per fer una valoració de si funciona. Diu que ha entrat la Llei
catalana i que està en procés de revisió. Fa tot just tres setmanes es va fer un plenari i
no s’ha fet la convocatòria i ara seria un bon moment i de cada grup es convocarà la
persona que hi havia de l’anterior mandat.
L’alcalde accidental sotmet a votació la proposició presentada pel Grup Municipal del
PPC amb la incorporació de l’esmena de substitució presentada pels Grups municipals
de CiU, PSC, ERC, ICV-EUIA, PPC i CUP, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, i per tant, esdevé acord plenari essent el seu text refós el següent:
“Donat el fet de que en el que portem d’any s’han produït més de seixanta assassinats
de dones a mans de les seves parelles.
Malgrat que en la legislatura passada es varen prendre mesures per a combatre
aquesta lacra, com l’ aprovació de la Ley de Protección Integral contra la Violéncia de
Género, el resultat ha estat i segueix sent desolador.
Donat la manca de recursos econòmics i haguda compte de que el pes de
l’anomenada llei recau en les Comunitats Autònomes i en els Ajuntaments.
Considerant la gravetat de la situació i la necessitat immediata d’ adoptar noves
mesures que incideixin d’una manera eficaç en la desaparició de la violència de
gènere.
PROPOSEM:
“Desenvolupar, en el marc del protocol contra la violència domèstica a la ciutat de
Manresa, formació per a la Policia Local. Una formació que ha de ser multidisciplinar i
encabir-se en el programa anual de formació que es duu a terme des de Recursos
Humans. Se’n duran a terme un mínim de 2 a l’any ( i per a un mínim de 10 agents)”
Instar al Gobierno de España a que dediqui els recursos econòmics necessaris i
imprescindibles per al ple desenvolupament i execució de la Ley Integral de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género en l’ àmbit municipal.
Instar al Gobierno de España a que incrementi el número de jutjats especialitzats en la
violència de gènere, i/o bé dotant-los dels mitjans materials i humans necessaris per a
garantir el seu efectiu funcionament.
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Instar al Gobierno de España a que revisi el procediment informàtic de valoració de
risc per a víctimes de violència de gènere amb la finalitat de que sigui més efectiu,
homogeni i ajudi a disminuir el número de víctimes.
Instar al Gobierno de España a que realitzi el desplegament de les Oficines d’ Atenció
a Víctimes i fer efectiva l’ assistència lletrada immediata.”
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP REFERENT A
HABILITAR UN ESPAI PER A LA CIRCULACIÓ DE BICICLETES AL
PASSEIG DE PERE III DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de febrer
de 2009, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament facilitar la circulació en bicicleta a la ciutat
en condicions de seguretat i comoditat òptimes.
Atès que el carril bici del carrer de la Font del gat ha d’unir la Zona universitària de
Manresa amb la plaça Sant Domènec passant pel Passeig de Pere III.
Atès que actualment en el tram Plaça de L’Institut – Crist Rei la circulació de
bicicletes en sentit Nord és incompatible amb la seguretat dels vianants.
Atès que el proper mes d’abril s’iniciaran unes obres per a millorar el paviment del
Passeig de Pere III.
Proposem
Que s’habiliti i senyalitzi un pas per a bicicletes, de doble sentit, que s’estengui per un
lateral del Passeig Pere III, des de Sant Domènec fins a la Ben Plantada.
Que es faci coincidir la creació d’aquest espai per a bicicletes amb les obres de millora
del Passeig Pere III previstes per aquest any 2009.”
El senyor Majó Garriga diu que Manresa es troba a la cua en quilòmetres de carril
bici i en mesures per adaptar la ciutat a la circulació en bicicleta, només cal anar a
Reus, Vic, Terrassa o Granollers per posar exemples de fora de l’àrea metropolitana.
A l’àrea metropolitana la distància és molt superior per veure que això és ben cert.
Malgrat això, ja s’han fet alguns passos i concretament l’únic ha estat dibuixar en un
mapa un carril bici que ha d’unir el nucli antic per Sant Domènec, el Passeig, carrer
Súria, per la Font del Gat, la zona Universitària i d’allà al Parc de l’Agulla.
Aquest trajecte és incomplert, ara només hi ha alguns petits trams de carril bici, però
com a mínim ja s’ha començat a fer alguna cosa, i com que aquest trajecte passa pel
Passeig i ara cal aixecar-lo semblava que ara era el moment oportú per passar de la
planificació als fets i preveure aquesta circulació en bicicleta que, tal com indiquen
aquests plànols, i fins que a aquest grup no li diguin el contrari segueixen essent les
que l’equip de govern manté.
A més a més, cal tenir en compte que el tram plaça de l’Institut-Crist Rei, si es vol anar
en bicicleta en direcció de pujada és pràcticament impossible perquè els dos laterals
són de baixada per als automòbils, i el centre a l’estiu és ple de gent i una bicicleta
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suposa més un perill que altra cosa, per tant un dels llocs on hi ha d’haver aquest
trajecte de circulació en bicicleta.
En aquests moments no és que no hi hagi carril bici sinó que és pràcticament
impossible circular-hi com a mínim en alguna de les dues direccions, amb la paradoxa
que davant d’on hi havia el bar Moka hi ha instal·lat un aparcament de bicicletes. Per
tot això, si aquest equip de govern té voluntat d’estendre una certa xarxa de carrils bici
per la ciutat i té voluntat de facilitar la circulació en bicicleta per la ciutat, ara és un
moment immillorable per passar de les paraules als fets, perquè ja que s’aixecarà el
Passeig durant uns nou mesos moments tant idonis com aquests no es presentaran en
el futur i la ciutadania al renovar el passeig entendria millor que s’incorporessin
millores d’aquest tipus.
Per això s’ha presentat aquesta proposta i en coherència amb el que sempre han dit
haurien de votar-hi favorablement.
El senyor Vinyes Sabata diu que ja fa uns mesos que aquest equip de govern ha
presentat i ha anunciat que en aquesta legislatura hi havia diversos compromisos en
referència al carril bici. Un d’ells era augmentar el número de quilòmetres, el segon era
aconseguir acabar aquesta legislatura, com a mínim, amb un recorregut que permetés
travessar la ciutat d’un extrem a l’altra, i inevitablement això havia de passar per algun
lloc del centre de Manresa.
S’ha dit diverses vegades i fa una setmana en el Consell d’Infants va informar que
s’estava treballant en aquest projecte, per aconseguir aquest any un tant per cent
important, la qual cosa ha de significar poder conviure, poder passar en bicicleta pel
Passeig de Manresa.
Una altra cosa és exactament amb els paràmetres que el GMCUP presenta en la seva
moció. Li sap greu perquè de fet és per això que no la podran aprovar perquè aquesta
moció significa en un termini molt curt, ja que es parla que en els propers mesos hi
haurà una part d’aquest passeig reurbanitzat, significa senzillament treure
l’aparcament del Passeig de Manresa i creu que segurament aquesta és una opció
que caldrà treballar, però precisament per la importància que té, no només pel fet de si
passaran o no bicicletes, sinó pel que comporta tot el canvi que això podria portar, li
sembla que és un tema que necessita molt més consens, es necessita treballar-lo molt
més, establir-lo dins el Consell municipal de Mobilitat, que és un tema que encara no
s’ha treballat, perquè de vegades es parla de participació, però aleshores es volen fer i
aprovar les coses molt ràpid i no es tracta de parlar si les bicicletes passaran pel
Passeig o no, es tracta que s’està dient que d’aquí a tres mesos es tregui tot
l’aparcament del Passeig de Manresa.
Per això cal parlar-ne més, no s’està dient que això no serà possible, però Manresa té
unes característiques, que s’ha de potenciar, segur, i s’està fent, el transport alternatiu
del cotxe, que s’està potenciant el bus, que s’ha d’estudiar si es dóna prioritat també al
bus i per on passarà, si pel Passeig, si el carril ha de ser carril bus i bici o només bici,
perquè tots no hi caben.
Per tant no és tant senzill, i no només precisament per això, perquè en el Consell
municipal de Mobilitat ho han de treballar més, ho han d’estudiar i consensuar més,
però amb els paràmetres amb què està presentada la moció hauran de dir que no,
però que ningú entengui que el govern es tira enrere, que el govern de la ciutat
comença a deixar enrere els projectes que tenia d’augmentar el carril bici i en fer
possible que al centre de Manresa s’hi pugui passar en bicicleta.
S’haurà de fer, segurament amb diferents formats, en alguns llocs haurà de ser a
través d’un carril bici, en altres, com indica la Generalitat en les seves recomanacions,
estableix que en aquelles zones que són illes de vianants no s’hi han de posar carrils
bici perquè les illes de vianants ja estan contemplades com a illes prioritàries per a
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vianants i bicicletes, per tant hi ha bastants coses a parlar i veure en quins llocs
conviuen a través d’una ordenació, amb quins llocs a través d’una senyalització
vertical o horitzontal, etc.
Per tant, el compromís del govern continua essent el mateix que fa una setmana que
declarava al Consell d’Infants i en els propers mesos es treballarà de forma
consensuada al Consell Municipal de Mobilitat.
Moltes vegades es presenten esmenes a les mocions i en aquest cas els ha semblat
que podien fer-ho però el govern el que fa és governar i no anar presentant mocions
d’allò que ja està fent.
El senyor Pericas Riu manifesta que si hi caben tots els carrils seria una bona
proposta.
El senyor Beltran Arnaldos diu que conjugar la convivència entre vehicles a motor,
vianants i bicicletes, en un espai que té un ús determinat com pot ser el Passeig, la
meitat del qual és per a esbarjo i l’altra meitat per a circulació, a part de l’aspecte
comercial que té, és complicat i requereix un estudi seriós i adequat a les necessitats
reals de la ciutat. El fet de fer un carril bici o la possibilitat de creuar la ciutat amb un
carril bici entén que no implica que s’hagi de fer necessàriament pel Passeig, hi ha
d’altres vies suficientment adequades i que es poden habilitar per creuar la ciutat en
bicicleta.
Si això no fos possible el Passeig també es podria habilitar, però el GMPPC creu que
donar prioritat al transport públic, habilitar un carril bus, que no vagi en detriment de les
places d’aparcament, per això parla de la complexitat que té aquest projecte i portar-lo
a terme, seria més interessant i més beneficiós per al conjunt de la ciutat que el fet
d’establir aquest carril bici que pràcticament seria d’oci.
El GMPPC s’abstindrà en la votació, per tal que s’estudiï i treballi més a fons aquest
tema.
El senyor Fargas Santaulària diu que el GMCiU comparteix al cent per cent els
objectius de la CUP, el fet de facilitar la circulació en bicicleta a la ciutat, el que passa
és que també comparteixen un dels arguments que s’han donat des de l’equip de
govern, que les coses s’han de fer planificades i ordenades, i és en aquest punt en el
que volen fer un incís. En la intervenció del senyor Vinyes no han detectat en cap
moment que aquest tema sigui un compromís ni quan es portarà a terme. Ha dit que
s’està estudiant però quan es disposarà d’aquest estudi?
Demana una segona intervenció i anuncia que el GMCiU s’abstindrà en la votació.
El senyor Vinyes Sabata intervé per respondre i diu que ja ho han esmentat en
alguna roda de premsa i fa unes setmanes es va dir que el compromís era que en el
proper Consell Municipal de Mobilitat es tractés aquest tema, que s’arribés al màxim
consens possible, això ha de ser abans de l’estiu i quan a l’estiu o més enllà acabés la
remodelació del Passeig es tingui ja decidit quin serà el trajecte, tal com deia el senyor
Beltran, si realment ha de ser el Passeig o un altre, l’equip de govern considera que el
Passeig de Manresa ha de poder conviure si més no amb bicicletes i vianants, i aquest
és el compromís.
Quant al calendari diu que si es pot tenir acabat aquest any tenint un percentatge
important d’aquest trajecte que ha d’acabar unint dos extrems de Manresa, i la resta
l’any que ve.
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El senyor Majó Garriga diu que li ha agradat la intervenció del senyor Vinyes perquè
ha estat aclaridora, ha posat de manifest que això implicaria treure cotxes del Passeig i
que en aquests moments no estan disposats a fer-ho.
L’equip de govern sap perfectament que qualsevol persona que estudiï una mica a
fons la mobilitat de la ciutat -i l’equip de govern d’estudis n’ha fet una pila-, el que cal
és treure cotxes del centre, no hi ha altra remei, per posar-hi bicis, persones o busos,
però és cap on cal anar i l’equip de govern no se’n surt, no se’n surt al barri antic
perquè manté el pàrking del Milcentenari i perquè només cal passar per la plaça del
Carme o per la plaça Gispert o carrer Sobrerroca per veure que no se’n surten de
treure cotxes del barri antic. Tampoc al carrer Guimerà i al Passeig. Ja es porten molts
anys parlant-ne, fent estudis i de no prendre mesures, que sí que és cert que poden
ser impopulars per segons quins sectors a curt termini, però que a la llarga entén que
són necessàries i positives. En aquest sentit van ser més valents ajuntaments de
l’època dels anys 80, quan van treure els cotxes del carrer del Born, del carrer Nou o
de la Plana de l’Om, que el que ha fet l’ajuntament en els darrers quinze anys.
Per treure cotxes del barri antic i del centre de Manresa han estat, si es permet
l’expressió i amb tots els respectes, molt covards, i aquesta indecisió i covardia ha
portat a una situació com l’actual en què no hi ha ni un sol manresà que estigui satisfet
de la mobilitat a la ciutat.
L’alcalde accidental sotmet la proposició a votació, i queda rebutjada per 12 vots
negatius (7 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i
1 GMPxC) i 1 vot afirmatiu del GMCUP.

7.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ERC, ICV-EUIA I
CUP, EN DEFENSA DE LA FESTA DEL FOC I EN SUPORT DELS GRUPS
DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA QUE UTILITZEN
MATERIALS PIROTÈCNICS.

El secretari dóna compte de la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, ICVEUIA, PPC i CUP, de 16 de febrer de 2009, que, transcrita, diu el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’ençà la primavera de 2007, la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament
europeu i del Consell sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics ha anat generant
una inquietud creixent entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de
foc i colles de foc), que temen els efectes restrictius que pugui suposar l’aplicació
d’aquesta directiva.
Aquesta directiva té tres anys per a la seva transposició (els Estats membres han
d’adaptar i publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les disposicions necessàries
per donar-ne compliment) s’adreça a la fabricació, l’emmagatzematge i, en tercer lloc,
al seu ús professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que es perceben
limitacions o fins i tot amenaces al futur de correfocs, diables infantils o festes amb
pirotècnia. La feina feta fins avui amb l’associacionisme i el municipalisme, i un bon
treball legislatiu els propers mesos, ens pot permetre superar els esculls a que la
Directiva ens aboca.
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Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat ja ha
elaborat un document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de
transposició de l’esmentada directiva europea des del punt de vista de la utilització
d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal que la
transposició de la directiva europea a la normativa de l’Estat espanyol no col·lisioni
amb les nostres tradicions i costums.
Atès que el Ministerio de indústria a través del director general adjunt de Mines i cap
de l’àrea de Explosivos y Pirotecnia , ha comunicat la voluntat d’elaborar l’esborrany
de la transposició espanyola abans del mes d’abril per tal de disposar del segon
semestre per tramitar-ho com a reial decret després de passar per informació pública i
el Consell d’estat.
Atès que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de
cultura popular i tradicional des del segle XIV i tenen una presència destacada en totes
les manifestacions festives populars de molts municipis de Catalunya.
Atès que Manresa té una important tradició en aquest tema, amb una entitat
especialitzada en festes de foc, Xàldiga: Taller de Festes, que, d’una banda, organitza
el correfoc –un dels actes més populars i participats de la Festa Major de la ciutat- i,
per altra banda, compta amb un grup de diables i amb una colla infantil que també ha
consolidat una activitat de foc per als més petits en el marc de la Festa Major de la
ciutat.
Els Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA, PPC i CUP proposen al Ple de
l’Ajuntament de Manresa els següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Manresa doni ple suport a totes les accions del Govern de la
Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el Govern espanyol com a
òrgan competent, per tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura
popular i tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels
materials pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament dels diferents
representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils a
l’hora de transposar la citada directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig.
2. Que es doni suport a la reivindicació dels grups de cultura popular i tradicional
catalana que utilitzen materials pirotècnics d’assolir aquesta regulació específica que
respecti les representacions festives.
3. Que es comuniqui aquesta resolució a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació
del Govern espanyol a Catalunya, a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya
(Pl. de Dalt, 10, 43365 – Alforja) i a l’entitat Xàldiga: Taller de festes (C/ Sant
Bartomeu, 50, 08241 – Manresa).”

El senyor Perramon Carrió explica que aquesta proposició ve impulsada per
diferents grups municipals per tal que en l’aplicació de la directiva europea que fa
referència a la utilització de materials de pirotècnia i que s’haurà de transposar i
d’interpretar a nivell de l’Estat espanyol, no pugui afectar elements fonamentals de la
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cultura popular com són els grups de diables que hi ha arreu de la Mediterrània, i més
concretament als Països Catalans i, concretament també a la ciutat de Manresa a
través del Correfoc, dels diferents correfocs que es fan a escoles i correfocs que es fan
a molts barris, etc. A vegades, hi ha normatives que es fan des del coneixement i la
realitat cultural, des del desconeixement d’una tradició arrelada que marca la identitat i
la relació amb el foc d’aquesta cultura.
El que es planteja amb la proposició, que comparteixen pràcticament tots els grups
municipals, ja que el GMPPC també ha demanat afegir-se a la proposició i l’ha
signada, és que es pugui preservar l’activitat festiva-lúdica, que comporta uns riscs
molt reduïts i que si s’apliqués la normativa perillaria i pràcticament no es podria
desenvolupar.
Hi ha hagut gestions des de la Generalitat per tal de parlar amb les instàncies del
Govern de l’Estat que és qui ha de legislar sobre el tema, i hi ha hagut compromisos.
També hi ha hagut compromisos del propi ministre de qui depèn el tema, el senyor
Sebastián Gascón a instàncies de diversos grups de diputats, entre d’altres també el
d’Esquerra Republicana i, actualment sembla que hi haurà la sensibilitat per tal
d’aplicar la normativa amb les excepcions degudes per tal de preservar les festes
tradicionals importants, com per exemple el correfoc, que són elements de cohesió
social on hi participa gent jove i no tan jove de tota edat i condició i de tot origen i és un
element important de la festa com a lloc de trobada i d’encontre i de celebració de tota
la gent de la ciutat.
Tot i que hi ha la voluntat del Govern central d’aplicar d’una manera correcta,
respectant la identitat, la normativa, es considera important que des de l’Ajuntament de
Manresa es faci la petició i es faci aquest toc d’atenció al Govern central en relació al
tema.
El senyor Majó Garriga explica que és un tema que l’hauria de solventar la Unió
Europea que és qui fa la directiva i els estats membres de la UE que són els que tenen
les competències per adaptar la directiva a cada realitat. Si s’ha de discutir en el ple de
l’Ajuntament, com en tants d’altres ajuntaments del país, és perquè es constata que no
hi ha un estat que representi els interessos del país correctament.
Que s’hagi de discutir una qüestió que és competència dels estats i de la UE en un
ajuntament és una prova més que a Catalunya li cal un estat propi i que l’Estat
espanyol no defensa els interessos de Catalunya de la manera que tothom voldria.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el GMPPC s’ha sumat a la proposició perquè
considera que quan es parla de la pirotècnia en el món de les festes i de la cultura
popular és un fet consubstancial a la terra. No s’entendrien les festes del país sense
l’olor de la pólvora. És una qüestió de tradició i de permanència.
La senyora Torra Bitlloch explica que hi ha bastant consens sobre l’interès en
reafirmar-se sobre aquest tema. Diu que vol deixar constància del fet que cal preservar
les representacions festives amb l’ús de foc i de pirotècnia que tan incorporades estan
en la cultura popular del país. S’ha demostrat recentment la voluntat per part de tots
els col·lectius que estan especialment implicats en el tema en les darreres trobades
que s’han fet a Berga i en altres punts dels països catalans. No és doncs una
manifestació aïllada d’un ajuntament o d’un col·lectiu petit. Demana que l’Ajuntament
en la mesura de les seves possibilitats vetlli perquè el seguiment del procés asseguri
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que quan es faci la concreció de la normativa, la regulació estigui d’acord amb el que
s’espera.
L’alcalde accidental sotmet la proposició a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
7.4

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC I CUP. PER A LA
INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET A DECIDIR A TENIR UN ESTAT
PROPI DEL POBLE CATALÀ.

El secretari dóna compte de la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, d’11
de febrer de 2009, que, transcrita, diu el següent:
“En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa una cruïlla històrica difícil i a la
vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies
institucions d’autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en
el benestar de la societat catalana, en l’aprofundiment i en la seva adaptació a les
demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests
temps.
Els reptes per a la continuïtat d’una Catalunya moderna i pròspera en l’era de la
globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en
el benestar social, en les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca,
en la societat del coneixement, en l’economia, en la indústria i en tots els àmbits que
l’evolució futura demandi.
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat.
L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han
posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem
sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització
d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per
fer front als reptes de la globalització amb garanties d’èxit.
Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt de la classe
política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament
sobre quin és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi.
El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides
de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la
manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb
garanties de progrés i cohesió social.
En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil:
Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat);
l’objectiu de la qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de
març pels carrers de Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de
"Volem l'Estat propi!" en defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble. Una
iniciativa que esperem es faci extensiva aviat a tots els territoris que conformen els
Països Catalans.
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La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment
oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra
societat civil, especialment les plataformes que en els darrers temps han estat
protagonistes de les mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les
nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors
professionals i agents socials, empresarials i sindicals que entenen que la defensa
dels seus sectors i interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per
decidir les pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que
no se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra
voluntat de ser una nació lliure.
PER TOT AIXÒ, els Grups Municipals de CiU, ERC i la CUP, PROPOSEN al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació
ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que
no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble
català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la
nostra classe política es comprometi a treballar per a garantir el seu exercici.
2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer
conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi
català. Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa
i del món en general.
3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a
Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació provincial; al Parlament i
Govern de Catalunya. Així com al Parlament i Comissió europees.”
L’alcalde accidental proposa que intervinguin primer els grups proponents.
El senyor Majó Garriga explica que el dret a decidir el marc polític del qual es volen
dotar els ciutadans i ciutadanes és un dret democràtic evident i per tant es considera
que la tendència ha de ser de disposar cada vegada més tenir més drets a decidir i,
per tant, més democràcia i no menys, i s’entén que, tard o d’hora, s’haurà de poder
decidir i que, tard o d’hora, el referèndum d’autodeterminació es produirà. I no només
s’està convençut que es produirà el referèndum, sinó que s’està convençut que dels 25
regidors de l’Ajuntament, si arriben a mitja dotzena els que votaran en contra de la
independència ja serà molt. Molts dels que en aquest moment no votaran
favorablement la moció, el dia que toqui decidir independència sí, independència no,
votaran la independència perquè és prou evident que amb la independència els
ciutadans de Catalunya hi sortiran guanyant. Convida a pensar més enllà de la moció
que es presenta i que es pensi en què faran el dia que s’hagi d’anar a votar i que
traslladin aquella decisió avui i votin favorablement la moció que es presenta.
El senyor Vinyes Sabata explica que al GMERC li costa entendre com després de
tants anys, 63 anys, des que el dret a l’autodeterminació consta a la Carta de les
Nacions Unides es tingui encara que estar defensant un dret tan elemental.
Es considera que estaria bé que el ple no rebutgés una proposició que ja va aprovar el
Parlament de Catalunya l’any 1998, quan va aprovar una resolució a favor del dret a
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l’autodeterminació. Per tant, el Parlament de Catalunya, la màxima representació
democràtica, va aprovar una resolució que en el dia d’avui, tot i que no és la mateixa,
es trasllada en el ple i es desitjaria que es pogués aprovar el dret que tenen els pobles
i que han exercit últimament d’altres pobles. No fa pas gaire a Groenlàndia es va
aprovar un nou estatut en el qual es recollia la possible independència si així ho
decidia la majoria dels seus habitants. Curt i ras. Sempre es diu que Catalunya no és
mai igual que aquells altres pobles. Catalunya no és Kosovo, Catalunya no és Txèquia,
Catalunya no és Eslovàquia, Catalunya no és Quebec, etc. En tot cas el dret és el
mateix. Per tant, es demana que el ple doni suport a la moció i a acceptar allò que
digui el poble el dia que es pugui fer el referèndum.

El senyor Serra Rovira explica que vol fer esment de tres punts: Límits, somnis i
internacionalització. Els límits són els que estableix el marc constitucional, la
conjuntura política. Aquests límits són una realitat. El somni és que la nació catalana
esdevingui plenament lliure al costat de les altres nacions lliures del món. En aquest
sentit es considera molt adient el conjunt d’iniciatives que confluiran el dia 7 de març
per tal d’internacionalitzar un fet, el fet català. No és la primera vegada que
s’internacionalitza el fet català: En Pau Casals parlant davant de les Nacions Unides
en seria un exemple. Però és evident que davant dels límits i els somnis és bo que un
grup de persones que demanen la col·laboració de més persones i de més
organitzacions, se’ls doni el suport. El fet que la plataforma Deumil.cat tingui la voluntat
d’arribar a ser 10.000 o tants com puguin en un dia concret, en un lloc molt simbòlic,
que representa un model d’europeisme, és bo que la ciutat de Manresa hi doni el
suport. Per tant, davant dels límits somnis i davant d’aquests s’ha de tornar a
internacionalitzar el fet nacional.
El senyor Pericas Riu expressa que des del GMPxC sempre s’ha vist la
independència de Catalunya com un projecte inviable i s’espera que els partits de CiU,
ERC i la CUP, quan estiguin a Brussel·les demanin la independència en nom seu i no
en nom de tots els catalans ja que la majoria no estan d’acord amb els seus criteris.

El senyor Javaloyes Vilalta explica que des del GMPPC no es donarà suport a la
proposició. Es té el màxim de respecte pels arguments que s’han esgrimit en defensa
de la proposta, però es considera que Catalunya està molt bé com està, que els
Països Catalans estan molt bé com estan, que la Comunitat valenciana està molt bé
com està, així com les illes Balears i Perpinyà també. No es comparteix el projecte de
l’autodeterminació ni tampoc la independència de Catalunya.
La senyora Sensat Borràs explica que el GMICV-EUiA donarà suport a la proposició
perquè es defensa la idea que qualsevol poble, i també Catalunya, ha de tenir dret a
exercir l’autodeterminació. El fet de no signar la proposició es deu al fet de considerar
que alguns dels problemes de Catalunya es deuen en part a l’encaix amb Espanya, i
en part a l’encaix amb el món. Com a organització que entén que alguns problemes
són globals fa falta discursos que defensin una certa internacionalització de
determinades problemàtiques, de qui són els opressors i qui són els oprimits. Es
considera que és un moment per fer un discurs molt més global.
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El senyor Irujo Fatuarte explica que el GMS votarà en contra de la proposició. El
GMS no és independentista, no es defensa ni es creu en un estat propi per Catalunya,
ni tampoc es considera que no hi sigui el dret a decidir. El GMS considera que els
ciutadans catalans decideixen a cada elecció a la qual es convoquen i, per tant,
defineixen unes postures i uns posicionaments molt obvis també respecte a aquesta
qüestió. Es podria entendre que les decisions que afecten a qüestions molt importants
es poguessin resoldre mitjançant la via de referèndums o de consultes populars. Està
demostrat que no passa avui en dia, exceptuant casos molt específics i, cap dels
estats membres que conformen la UE reconeix el dret a autodeterminació per cap de
les seves nacions constituents o territoris. Per tant, el GMS el dia que històricament
l’evolució política de l’Estat espanyol i de la UE permeti la realització d’una consulta del
tipus de què es tracta, segurament tindrà el mateix posicionament que el que s’està
manifestant en aquest moment. L’única cosa que preocuparà no serà el resultat de la
consulta popular sinó el manteniment de la convivència i de la cohesió, perquè tal com
ha expressat el senyor Majó, no s’ha de donar per segur el sentit del vot de cadascú.
El GMS no creu que Catalunya constitueixi un estat propi i el dret a decidir es
manifesta en cada convocatòria electoral i més recentment en la dotació d’un estatut
que és un marc regulador de la convivència a Catalunya i que va ser aprovat per la
majoria d’electors. L’Estatut no recull la convocatòria d’un referèndum
d’autodeterminació en el sentit que s’expressa en la moció.
L’alcalde accidental sotmet a votació la proposició presentada pels Grups municipals
de CiU, ERC i la CUP, i s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCiU, 3 GMERC, 2
GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 10 vots negatius (7 GMS, 2 GMPPC i 1 GMPxC), per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde accidental, senyor Perramon Carrió, explica que les dues proposicions
següents es tractaran conjuntament, segons acord de la Junta de Portaveus, ja que en
el debat es parla d’un tema de fons, sobre diferents alternatives o mesures aplicables
a la crisi econòmica. S’ha considerat que era més interessant fer un debat conjunt, tot i
que després la votació es faci de forma separada.
7.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TAL DE MILLORAR LA
LIQUIDITAT DE LES EMPRESES, PIMES I FAMÍLIES EN EL CONTEXT DE
CRISI ACTUAL.

El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de CiU, de 12 de febrer de
2009, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que el passat dia 16 de Gener de 2.009, el govern de l’Estat va revisar el Pla
d’Estabilitat reconsiderant el quadre macroeconòmic i reconeixent l’agudització de la
crisi econòmica que afecta a l’Estat espanyol.
Atès que la situació a Catalunya és d’una creixent crisi econòmica, i que la situació a
Manresa i al Bages és igualment problemàtica a conseqüència dels problemes
econòmics i financers de les empreses, pimes i famílies.
Atès que la majoria de sectors empresarials de Manresa i del Bages estan patint
aquesta crisis, de forma molt especial el sector de l’automoció que aglutina la majoria
de població ocupada de la comarca.
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Atès que una de les mesures a adoptar per ajudar a superar la crisis seria injectar
liquiditat a les empreses, pimes i famílies.
Els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS
Primer.- Reclamar i instar al Govern de la Generalitat a que adopti les mesures
següents:
-

-

-

Modificar la Llei de l’Institut Català de Finances (Llei 2/1985) per tal de
permetre, amb caràcter excepcional durant els exercicis 2009, 2010 i 2011,
que aquesta institució financera pugui finançar operacions de finançament
de circulant o de reestructuració de balanç de les petites i mitjanes
empreses de Catalunya. De manera concreta, cal modificar l’article 11.3 de
l’esmentada Llei.
Augmentar les autoritzacions i els límits permesos per tal que AVALIS pugui
augmentar les línies d’aval a petites i mitjanes empreses i a empreses
exportadores.
Garantir que la Generalitat i les seves empreses paguin als seus proveïdors
en els terminis establerts a la Llei (60 dies). D’acord amb un recent estudi
de PIMEC el període mitjà de pagament de la Generalitat és de 200-230
dies.
Garantir la plena participació de la Generalitat en un Pla de Rescat de la
Indústria en general i de l’automoció en particular.
Adoptar mesures socials per esmorteir l’impacte de la crisi entre les famílies
dels treballadors.

Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya i al govern
de la Generalitat. “
7.6

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EUIA EN
RELACIÓ A L’AFRONTAMENT DE LA CRISI SOCIOECONÒMICA ACTUAL.

El secretari dóna compte de la proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC I ICVEUIA, de 12 de febrer de 2009, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que els diferents indicadors socioeconòmics corresponents al mes de gener de
2009 assenyalen la claredat d’una recessió econòmica sense precedents en les
darreres dècades amb un ritme molt preocupant de destrucció de llocs de treball,i com
a conseqüència de l’increment imparable de l’atur que les previsions més optimistes
situen en 4 i/o 4,5 milions de persones pel conjunt de l’Estat durant aquest any; la
constatació de les enormes dificultats per la marxa i el futur d’una majoria creixent
d’empreses,moltes d’elles petites i mitjanes;i els signes socials cada cop més evidents
de serioses dificultats per a moltes persones i famílies que poden acabar en el terreny
de la marginació i exclusió socials en necessitats tant bàsiques com l’alimentació i
l’habitatge.
Atès que aquesta situació s’intensifica de forma especial a Manresa i la comarca del
Bages, on l’atur es situa per sobre de la mitjana catalana i amb una evolució més que
preocupant, pel seguit de conseqüències negatives de caràcter social, econòmiques i
de desenvolupament que el nostre territori i la seva gent haurem d’afrontar i que de fet
ja comencen a ser clarament visibles i objectivables.
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Atès que l’Equip de Govern està fermament decidit a proposar i aprovar,el més aviat
possible, un Pla de Mesures per a la crisis socioeconòmica, que contempli un seguit
de mesures agrupades en tres grans eixos : un primer d’ordre intern amb la finalitat
d’assolir el major estalvi pressupostari,de contenció de la despesa ordinària i
d’optimització de recursos en general; un segon definit per accions emmarcades en la
plasmació d’un Pla d’Ocupació Local que en la mesura del que sigui possible generi la
creació de llocs de treball i d’altre banda en accions assistencials ampliant les ajudes
socials individualitzades per diferents conceptes i necessitats de les persones i
famílies en dificultats i finalment un tercer eix estratègic a través del foment i promoció
de l’activitat econòmica i els projectes d’innovació empresarials de la ciutat que
l’Ajuntament impulsa..
Atès que els diferents grups municipals de la Corporació en el Ple del mes de juliol ja
varen manifestar el seu acord per l’adopció d’un seguit de mesures inicials per fer
front a la crisis econòmica que en aquell moment es dibuixava en l’horitzó.
Proposem que el Ple de la Corporació adopti els següent acords :
1.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat que adoptin totes les
mesures al seu abast per implementar les diferents accions de suport social i
econòmic a les persones i a les famílies en situació d’atur i les seves conseqüències ;
així com totes les mesures de suport a les activitats empresarials en dificultats
econòmiques en relació al seu futur.
2.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat i als respectius
Departaments i/o Ministeris més directament implicats,que recolzin i donin suport a les
iniciatives que l’Ajuntament de Manresa pugui decidir posar en marxa i de forma molt
especial en les accions per concretar un Pla d’Ocupació Local ,tant des del punt de
vista tècnic, com legal i/o jurídic , com econòmic si s’escau.
3.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat el suport explícit pels
projectes estratègics de ciutat,especialment en el terreny de la promoció econòmica i
de la innovació industrial i empresarial,que actualment l’Ajuntament de Manresa amb
col·laboració amb d’altres organismes,institucions i la iniciativa privada,està impulsant
de forma decidida com a referent de futur per la nostra ciutat.
4.- Presentar aquests acords a la Presidència del Govern de la Generalitat,als
Departaments de Treball i d’Indústria, Innovació i Empresa de la Generalitat , i al
Govern de l’Estat”
L’alcalde accidental diu que primer intervindran els Grups proponents de les
proposicions i després es faran les intervencions de menor a major.

El senyor Serra Rovira explica que el GMCiU quan en el seu moment va decidir
presentar la proposició 7.5, tot i que s’emmarca dins una conjuntura econòmica, es vol
desvincular de la idea que sigui una contraproposta de la iniciativa que recentment ha
sorgit de l’equip de Govern. Així mateix s’ha de tenir en compte que el GMCiU ha
presentat diverses propostes relatives a l’adopció de mesures per afrontar la crisi
econòmica. Per tant, es vol deixar clar que no es tracta de dues propostes en sentit
Acta de la sessió plenària núm. 2 de 16 de febrer de 2009

43

diferent, una la de l’equip de Govern, i l’altra, la del GMCiU, sinó que són propostes
diferents i que el GMCiU ja n’ha plantejat vàries en el decurs del 2008.
La moció que es presenta té una projecció d’àmbit comarcal en el sector de les
empreses i sobretot les empreses del sector de l’automòbil. El Bages és una regió en
què el sector de l’automòbil té un pes molt gran. El GMCiU, a través dels contactes
que ha tingut amb el món empresarial de l’automoció de la comarca, escoltant les
seves incerteses que denotaven una urgència molt important en alguns casos en
situacions límit, va semblar de plantejar una moció que el que fa és donar alguns
criteris i accions que les demana bàsicament el govern de la Generalitat per tal que
aquest sigui receptiu a aquestes demandes i es puguin facilitar avals, de compromisos
de pagament quan toquen, com és el tema de pagaments a proveïdors per part de les
administracions públiques que en principi per llei són a 60 dies i d’altres mesures
econòmiques, alguna petita reforma en aquest cas de la llei de l’Institut Català de
Finances, per tal que conjunturalment d’una forma extraordinària es puguin aplicar
mesures facilitadores per donar actiu circulant a aquestes petites i mitjanes empreses.
Aquesta és una moció que també va sortir a debat en l’últim ple del Consell Comarcal
del Bages i que es va aprovar, per tant demanaria que si el Consell ho ha aprovat i si
aquest defensa amb força la capacitat que té la Generalitat que pugui donar resposta a
aquestes demandes, Manresa estigui a la mateixa alçada i defensi aquesta moció en
els mateixos termes.
Ja que es parla de pagaments a proveïdors li agradaria saber quina és la mitjana de
dies en els pagaments a proveïdors a Manresa, a quants dies s’està pagant en
aquests moments.

El senyor Rubio Cano manifesta que no només ell defensarà la proposició 7.6 sinó
que també ho faran altres membres de l’equip de govern.
Quan es van plantejar com a equip de govern de portar al ple una moció sobre l’actual
crisi socioeconòmica, era això, en aquest ple hi ha la capacitat de parlar de moltes
coses, en l’anterior moció ho han fet, s’han dirigit a Europa i al món que hi ha un
territori que vol autodeterminar-se i exercir la capacitat d’autodeterminació.
Diu que si han seguit la intervenció de la senyora Sensat venia a dir, voldríem una altra
globalització que no fos la que tenim perquè precisament estem com estem perquè
aquella globalització va en un sentit que no ens agradaria i llavors ens trobem que en
una ciutat de 75.000 habitants, un ajuntament amb 25 regidors i regidores, amb un
pressupost ordinari d’uns 100 milions d’euros, ha de fer front al que està passant, que
és una qüestió greu, important i que no només depèn de l’equip de govern.
S’està treballant amb les màximes energies possibles i com a regidor d’Ocupació,
Formació i Economia Social diu que el Servei Local d’Ocupació en els darrers anys ha
anat evolucionant, ha anat intentant ampliar al màxim el seu catàleg d’oferta, primer
per les persones que estan a l’atur però sobretot les persones que volen canviar de
feina tinguin una millor formació, ha desenvolupat dispositius específics per a aquells
grups socials que tenien majors dificultats, però ara hi ha una situació de canvi que fa
redimensionar les polítiques fins i tot obrint una vessant que fins ara no s’havien
plantejat, tot i que han tingut projectes d’iniciativa municipal pròpia, per exemple el
Programa Laboràlia que ve del 2002 i que intenta treballar amb els joves, amb 60
joves dels quatre instituts públics, de 3r i 4t d’ESO, que si estessin tota la setmana a
l’institut difícilment acabarien l’ESO, però amb la possibilitat de combinar la formació
reglada amb una formació de coneixement del món laboral fa que vagin resistint.
Aquest és un programa d’iniciativa municipal, finançat per l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona. Amb l’actual situació de crisi es plantegen que s’hagin de desenvolupar
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plans d’ocupació municipal, s’està treballant en la línia de 50 plans d’ocupació
municipal cada sis mesos, l’escenari ha canviat, l’atur està creixent i calia portar
aquesta moció que per la part d’ocupació té una breu referència en el sentit que s’està
treballant en aquestes accions emmarcades en un pla d’ocupació local, però sobretot
també s’està dirigint a les administracions superiors, govern de la Generalitat i de
l’Estat perquè coneguin que aquelles ofertes que els estan fent són condició
necessària però no suficient, de la mateixa manera que el que avui posen a discussió i
aprovaran serà condició necessària però no suficient perquè en aquest marc com a
equip de govern han posat a debat als set grups municipals aquest pla municipal per
afrontar la crisi perquè és un document d’allò que s’està fent, però son conscients que
amb això no es farà front al que està passant.
Com a Servei Local d’Ocupació anuncia que hi ha una oferta vigent de treball, que
s’està contractant a 150 persones, que hi ha usuaris de diferents programes que amb
formació i orientació específica s’està entre 1.300,1.500 persones d’oferta directa de
programes per fer front a l’actual situació, però això no és suficient davant del que està
passant perquè, fins i tot com a regidor s’atrevia a reconèixer en el pla d’actuació
municipal, en el pla d’actuació municipal es deia que calia rellançar les accions de
prospecció i concertació amb les empreses perquè són les principals agents de
creació d’ocupació.
Com a servei públic s’està intentant fer el màxim i no s’està anant enrere ni s’està
fallant, aquí el que ha canviat ha estat la situació de l’economia, del mercat, amb
responsabilitats locals, nacionals, estatals, europees, però sobretot la diagnosi és que
aquesta crisi no s’explica per factors locals, nacionals, catalans o estatals sinó que
s’està en una situació que aquest model d’economia, de globalització neoliberal ha
explotat i té unes conseqüències que van més enllà dels factors locals, és a dir, s’és
conscient que hi ha un creixement important de l’atur perquè en aquest territori, com al
Bages, com a Catalunya, el sector de la construcció ha estat un dels principals motors
de riquesa, però més enllà d’aquesta dimensió de reconeixement de factor local,
nacional, estatal, hi ha d’altres factors que poden explicar que Pirelli hagi acomiadat
250 persones, que el sector auxiliar de l’automòbil manresà i bagenc estigui en una
situació de crisi, també és important que de la mateixa manera que està fent una
diagnosi ja està dient que allò que s’està fent és condició necessària però no suficient,
que també siguin conscients que aquest consistori no té la principal responsabilitat
d’aquesta crisi.
Vol acabar fent una crida com a regidor d’Ocupació, però també com a dirigent polític
comarcal, com a president d’Iniciativa per Catalunya-Verds, que sí que seria important
que de la mateixa manera que han estat capaços de posar-se d’acord en aquest ple i
en d’altres organismes com el comarcal i amb els agents socials i econòmics de la
comarca, si han estat capaços de posar-se d’acord amb la demanda, la lluita per unes
millors infraestructures del nostre territori, també ho fossin per trobar aquelles pistes,
aquelles línies de treball, perquè més enllà de la política reactiva que és el que ha
intentat explicar que es mou darrere d’aquesta moció, sobretot fossin capaços tots
plegats, partits polítics, institucions, agents socials i econòmics, de seure
tranquil·lament sense llums, sense fotògrafs, sense televisions, treballessin i es
reunissin buscant aquestes pistes perquè el territori té futur i ha de tenir futur, però
entre tots. Si tots hi posen els colzes i treballen conjuntament possiblement arribaran a
trobar aquell mínim comú denominador que, més enllà de les respostes reactives a la
crisi, permeti que al Bages, que n’ha passat d’altres tant dures com aquestes, continuï
tenint present i futur.
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Des del GMICV-EUiA i des d’un àmbit polític superior al manresà, convida que entre
tots puguin trobar la manera i la forma perquè el teixit polític institucional i social es
trobi, es reuneixi, faci feina per donar una resposta de futur entre tots.
El senyor Perramon Carrió pel GMERC defensa la proposició 7.6 dient que
l’ajuntament treballa des de fa un temps per fer front a la situació de crisi econòmica
en aquelles qüestions que afecten a la despesa, a la intervenció municipal i per això
s’han pres un conjunt de mesures, algunes com la de contenció salarial, d’altres que
es van reflectir de contenció de despesa i de reorientació d’alguna part de despesa en
els pressupostos municipals, d’altres fan referència a mesures d’estalvi, a l’aplicació
ràpida i ben efectiva dels fons estatals que molt aviat permetran donar més ocupació
en l’àmbit de la construcció, i un conjunt de mesures que han estat treballant i
anunciant i que han facilitat al conjunt dels grups municipals amb la voluntat que
puguin ser ampliades i consensuades.
Aquest és un aspecte en el que es treballa però és evident que les mesures que es
puguin aplicar des del punt de vista municipal són molt limitades, en referència al
problema tant important que hi ha actualment i per això aquesta proposició que han
presentat planteja la necessitat que Estat-Generalitat facin unes polítiques que donin
possibilitats de sortir o d’alleugerir la situació de persones i famílies en aquesta
situació.
Diu que en aquest sentit el senyor Rubio ja ha parlat d’ocupació, però també una
problemàtica important és l’habitatge que en aquests moments ha tingut una regulació
amb tot el que fa referència a les hipoteques i a l’allargament de terminis, però que té
encara un problema en la qüestió dels lloguers i es planteja que la Generalitat pugui
ampliar el seu fons d’ajuts al lloguer i també l’Estat i que aquest pugui garantir temes
de renda bàsica o allargament del període de percepció de la desocupació, perquè hi
haurà famílies que estaran en una situació molt difícil, i cal plantejar aquest tema, que
es pugui reforçar la formació per tal de cobrir les noves ocupacions que sorgiran en el
futur, i un conjunt de mesures que fan referència al suport a les empreses, ja sigui per
la línia del crèdit i pensant, més a mig termini, en el suport a la innovació, al canvi de
producte, a la possibilitat de tenir producte propi, que és un tema fonamental a totes
les empreses d’automoció.
En aquesta proposició que es planteja hi ha bàsicament una petició de la necessitat,
per una banda, que es doni suport a les famílies, que es doni suport a les empreses i
també que es doni suport als ajuntaments, per tal de tenir la llibertat i flexibilitat
d’utilitzar les polítiques d’ocupació que siguin més eficients i es pugui atendre el màxim
de persones.
Diu també que la Generalitat ha treballat amb mesures immediates de rescat del
sector de l’automoció en àmbits molt diferents, és a dir, en tot el segment d’activitats
que composa, per tant la indústria auxiliar, proveïdors de segon i primer nivell (de
components), els fabricants de vehicles, també els centres de distribució i finalment
incentius sobre la demanda final i en aquest conjunt de temes s’estan prenent mesures
gradualment en àmbits com les financeres, de competitivitat, de tipus laboral i fiscal.
Hi ha un conjunt de mesures en acció que intenten pal·liar això, que des de la
Generalitat i l’Estat s’estan portant a terme, però el que planteja aquesta proposició és
fer un toc d’atenció perquè estan convençuts que aquest conjunt d’accions s’hauran
d’intensificar. Per tant, aquest és el sentit de la proposta que es planteja a la qual
demanen el vot favorable.
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Respecte al tema del crèdit explica que la Generalitat, l’Institut Català de Finances ha
aprovat fa pocs dies una dotació de fins a 500 M€, a través d’avals, per facilitar el
capital circulant de les empreses.
El senyor Irujo Fatuarte pel GMS manifesta que la proposició que presenta l’equip de
govern tracta de situar el moment actual que es viu, tracta de situar-lo en la necessitat
que els ajuntaments tenen de recolzament i de suport per part d’instàncies superiors
com poden ser el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat, en tot un seguit de
mesures que seria interminable la seva enumeració i d’altra banda ja estan duent a
terme tant el govern de la Generalitat com l’estatal.
Són mesures que van des del suport estrictament social als aturats i les seves
famílies, per un costat, i a les activitats empresarials en dificultats, per un altre.
També suport a aquelles iniciatives de caràcter local que com ha dit el regidor
d’Ocupació, molts ajuntaments poden tenir intenció de començar a impulsar, més enllà
dels que ja es venien fent, i que segurament necessitarien un tipus de suport explícit i
específic, i en el cas de l’Ajuntament de Manresa el suport a projectes estratègics de
ciutat en el camp de la innovació empresarial i tecnològica, qüestió que per Manresa
és molt important en aquest moment i com molt bé saben l’ajuntament està impulsant,
conjuntament amb d’altres organismes, institucions i iniciativa privada, experiències
que ens poden situar al capdavant del terreny de la innovació tecnològica i
empresarial.
En aquest sentit està emmarcada aquesta proposició. Evidentment el rerefons és un
treball que s’està duent a terme, del qual els grups municipals han rebut un primer
esborrany d’un pla de mesures per combatre la crisi, tant des de la vessant de
l’ocupació, com social i econòmica i que evidentment no és motiu d’aquesta moció sinó
que s’emmarca en un temps posterior i que esperen que també puguin estudiar i fer-hi
aportacions, que l’equip de govern vol impulsar i posar en pràctica al més aviat
possible. Demana el vot favorable a la proposició.
El senyor Jordà Pempelonne en resposta a la pregunta formulada pel senyor Serra
diu que respondrà de memòria. És una dada que va oscil·lant mes a mes, però l’última
de què es disposa és de 69 dies el mes de desembre, el conjunt de pagaments que es
van fer, de mitjana es va pagar a 69 dies. És una dada bastant bona en relació amb
d’altres ajuntaments de la comarca, de Catalunya i de tot l’Estat i són conscients que
és una dada important de mantenir-la de cara als proveïdors, no incrementar les
dificultats dels proveïdors i tant l’equip de govern com els Serveis Financers de la casa
continuaran fent una bona gestió de tresoreria, tant com sigui possible mantenir
aquesta xifra el més baix possible.
El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP s’abstindrà en ambdues proposicions.
Pel que fa a la 7.5 del GMCiU, s’abstindran perquè Convergència fa una cosa que ja
va fer una altra vegada, que és presentar una moció amb una sèrie de propostes, totes
en un pack, o totes o cap.
Al GMCUP li agraden gairebé totes menys una i com que no la volen votar
s’abstindran. Concretament la que parla d’un pla de rescat per a la indústria de
l’automòbil. Segons quin pla de rescat sigui no hi estarien d’acord, per tant aquesta no
és la millor manera de presentar mocions fent-ho amb tot de propostes prou diferents
unes de les altres en un sol pack.
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Tot i compartir pràcticament la resta de propostes concretes s’abstindran perquè
aquesta no la comparteixen.
Pel que fa a la proposició 7.6 de l’equip de govern, diu que les propostes són tant
genèriques, ambigües i voluntarioses que és difícil no estar-hi d’acord, però també
s’abstindran pels atesos i és que hi troben a faltar un atès que digui que si aquest país
és el que té la taxa d’atur o en el que l’atur està creixent més d’Europa, i si aquesta
comarca és la que tindrà una taxa d’atur més alta del país, o una de les més altes molt
properament, sí que és culpa de la globalització com deia el regidor senyor Rubio,
però si se’n pateixen les conseqüències d’una manera molt més greu i dolorosa, també
alguna cosa no s’haurà acabat de fer prou bé, potser alguna de les previsions no era
correcta, potser s’haurien d’haver pres mesures fa temps i no es van prendre.
El que no es pot explicar a la gent, i s’està fent un flac favor a la política, és presentar
la crisi econòmica com si fos un fenòmen meteorològic, que ha arribat aquí, que no s’hi
pot fer res, que no havíem pogut preveure i que i l’únic que ens queda és assumir-ne
les conseqüències tant bé com es pugui.
Si es diu això a la gent, des d’un punt de vista d’esquerres és un desastre, perquè la
gent que es consideren d’esquerres pensa que la política no és que pugui intervenir
sobre l’economia, és que ho ha de fer, i ha de denunciar els culpables que les coses
no vagin bé, ha de preveure que les coses poden anar bé, ha de senyalar solucions,
ha de criticar determinat estat de coses, fins i tot abans que el mal ja sigui irreparable,
etc.
Al GMCUP li sembla que en aquests moments cal una certa assumpció de
responsabilitats per part de la gent que mana i per part de tots els que estan en política
i enfrontar-se a la gent i dir que durant aquests anys no s’ha estat a l’alçada perquè
sinó no es trobarien en la situació en què es troben.
En aquests moments és imprescindible, no només perquè la gent s’ho mereix sinó
perquè la política s’ho mereix. Si ara no són capaços de dir a la gent que els
problemes que tenen no han estat capaços de preveure-ho i de posar-hi remei quan
era l’hora, o d’assenyalar-ne els culpables quan era el moment de fer-ho.
Com que hi troben a faltar aquest atès, aquesta assumpció de responsabilitats, el
GMCUP s’abstindrà.

El senyor Javaloyes Vilalta intervé en nom del GMPPC i pel que fa a la proposta 7.5,
diu que és una proposta que ja coneixen per haver-la debatut en el Consell Comarcal i
que igualment com van donar suport en aquell moment també n’hi donaran ara.
Respecte a la proposició 7.6 que presenta l’equip de govern diu que es queda amb un
pam de nas, que sent que li han fet el llit, i ho diu clarament perquè com saben ha
presentat unes esmenes d’addició al seu pla municipal per afrontar la crisi perquè creia
que anava incorporat com un annex propi a la proposta.
Troba curiós que demanin suport per a elements que formen part d’aquest pla
municipal per afrontar la crisi. Si realment el que busquen és trobar punts d’acord per
arribar a consensos, quan els volen fer?. A partir de demà?, que hagin aprovat
aquesta proposta?. De què serveix aquesta proposta?. Per dir que s’ha de donar
suport a un pla d’ocupació local?, per exemple. Que parli de demanar al Govern de la
Generalitat i a l’Estat suport explícit per als projectes estratègics de ciutat respecte a la
innovació industrial i empresarial?
És com si li donessin una carta-menú i a l’hora de triar resulta que no hi ha res, i a
sobre volen que paguem la factura.
Això els sap greu perquè amb el pla que van presentar als grups i a la premsa, malgrat
que diguin que el Pla d’ocupació serà definit més endavant, abans de timbrar això a
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Secretaria, presenten a la premsa el seu pla municipal per afrontar la crisi, les seves
propostes, un document obert...
Al GMPPC li sembla perfecte, hi ha qui entoma el repte que en quatre dies perquè es
creu que això s’ha d’aprovar i hem de conformar punts d’acord per arribar a consensos
en temes com aquest i resulta que, no és que es discuteixi, ni tan sols constaran en
acta les esmenes que el GMPPC ha fet. No és qüestió que constin en acta, és qüestió
de saber què han d’aprovar aquí?. Que el papà Generalitat i la mamà Estat ens treguin
les castanyes del foc?, perquè això és el que vénen a demanar amb aquesta
proposició, que tant sí com no aquest Pla d’ocupació local que l’equip de govern parla
en el seu pla municipal per afrontar la crisi, els hi han de dir que sí?.
De què els parlen si fins ara resulta que ni la Generalitat ni l’Estat ha donat suport a
projectes estratègics pel desenvolupament, el progrés econòmic, social i empresarial
d’aquesta ciutat com poden ser els projectes del PTB, el parc central, que ara se’ls
està demanant? Què han fet durant deu anys? Què han fet amb el pla central per
intentar fer un element prou dinamitzador d’aquesta societat?, intentar cercar llocs de
treball, que se suposava que havien d’anar, i ara resulta que es demana a la
Generalitat recolzament, quan se suposa que des del primer dia s’havia de tenir
aquest recolzament per fer aquest parc central.
L’equip de govern demana que els grups municipals diguin que sí, endavant!. Amb una
perspectiva en què la societat actual es troba, difícilment poden venir a demanar xecs
en blanc totalment, sense ofertes que estiguin sobre la taula, amb uns mínims de
punts d’acord perquè demanin precisament que els grups municipals que estan a
l’oposició els donin el seu recolzament per actuar en temes d’aquest tipus.
Els ciutadans esperen dels regidors del seu ajuntament un sentit de la responsabilitat
que en aquests moments sospiren i anhelen més que mai, i no és gratuïta l’afirmació
que fa, però tampoc poden confondre amb servilisme, ni amb polítiques passives de
supervivència perquè amb això amb el GMPPC no hi comptaran.
El GMPPC va escriure això i no tenia ni idea que això li passarien per alt.
Que vingui la Generalitat i l’Estat a fer els deures que l’equip de govern ha estat
incapaç de fer durant quinze anys pel desenvolupament d’aquesta ciutat.
Acaba dient que el GMPPC s’abstindrà.
L’alcalde accidental diu que han parlat tots els grups però no s’han posicionat
mútuament respecte als diferents apartats, almenys una part de grups.
El senyor Serra Rovira intervé per posicionar-se sobre la proposició 7.6 tot dient que
l’equip de govern va tard i malament, tard perquè el GMCiU entén que de mesures,
propostes, accions polítiques davant la crisi econòmica hauria anat bé que se
n’hagués pogut parlar al llarg de l’any 2008 i quan l’equip de govern la setmana
passada va anunciar aquest pla municipal de mesures contra la crisi, entén que
arriben tard.
El GMCiU des de l’oposició ha fet diverses actuacions, diverses mocions, algunes, fins
i tot, allunyades de qualsevol conjuntura econòmica, per tal de promoure l’activitat
econòmica, accions que, algunes sí que han estat més detallades per part de donar i
fer front a algunes de les incerteses que es troben sobre la taula, en un marc general a
nivell de nació de Catalunya i en un marc localista i comarcal.
Evidentment, no totes les mocions que el GMCiU fa són del grat de tothom perquè ja
sap que al senyor Majó li agradaria que les mocions les fes acció per acció en cada
Ple, això és el que podrien fer i potser al cap d’un temps se’n podria arribar a aprovar
les tantes i tantes que ja s’han aprovat i que estan en les actes dels Plens.
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Avui es demana als grups que donin el vist-i-plau a uns atesos i a tres acords en què
es demana a la Generalitat diverses adopcions i li crida l’atenció el punt 2, en què es
demana que recolzin com a ajuntament, algunes accions que formen part d’un Pla
local d’ocupació que no saben de què va i que tots plegats hi donin suport i facin
confiança per tornar a fer el gran acte de “tots a una”, com es va fer amb el tema de
les infraestructures ferroviàries.
Alguna cosa s’ha fet diferent perquè el senyor Rubio deia de fer-ho sense llums, sense
fotògrafs, sense televisió, però l’equip de govern ho ha fet amb llums, fotògrafs i a la
sala de l’alcalde i amb l’alcalde, i amb cadascun dels representants d’aquest govern
tripartit. Per tant, no li sembla que sigui la millor manera de començar aquesta voluntat
d’arribar a un acord global. Afegeix que ha llegit un anunci per part de l’equip de
govern que vol plantejar tres eixos, que llavors no els han sabut concretar, i començarho d’aquesta manera li sembla que és fer-ho tard i malament.
L’equip de govern els ha convocat alguna vegada?. Ha convocat els Grups municipals
a parlar d’aquestes mesures? Han aprovat algunes de les mesures que ha fet el
GMCiU?. Algunes, perquè en els pressupostos alguna cosa de les mesures diverses
que va plantejar CiU alguna cosa es va aprovar, malgrat que en aquell moment el
regidor senyor Jordà no ho va aprovar però sí que van acabar quedant colades en els
plens de pressupostos.
Per tant, no poden donar validesa a aquest document que per al GMCiU és un xec en
blanc. Dit això, està clar que aquesta moció és l’avantsala per poder treballar per un
pla municipal.
El GMCiU s’abstindrà en aquesta proposició. El GMCiU s’ha fet moltes preguntes
respecte als eixos i les accions que s’apunten, les troba molt inconcretes, però a la
vegada el que no faran és defugir de qualsevol responsabilitat perquè la situació no és
pas per riure i aquí no s’està jugant a si s’aproven o no esmenes, sinó que és prou
complexa com per oferir el seu saber fer, si és que el volen, per tal de plantejar les
diverses mesures que es puguin plantejar, però mesures que siguin com més
concretes millor. Per tant si l’equip de govern baixa a concretar algunes de les
mesures, si es fa d’una forma eficaç, sense primer trucar als mitjans de comunicació
per després dir que ho fan tots plegats, el GMCiU, si es fa d’aquesta manera, a les
mesures concretes, donaran respostes concretes perquè es diran moltes coses, però
la majoria de les mesures del GMCiU, seran bones o no, hi haurà a qui agradaran o
no, però la majoria d’elles, el que sí que són és concretes, per tant el que sí que l’equip
de govern ha fet malament és començar aquesta casa, primer perquè la comencen
tard i segon perquè en les formes com les ha començat, sense cap concreció i sense
trobar l’aixopluc de tots els grups que formen part de l’oposició i per la part que els
toca com a GMCiU, per això s’abstindran en la proposició 7.6
El senyor Perramon Carrió intervé per matisar una qüestió. En primer lloc el
plantejament de l’equip de govern era inicialment, que hi ha un paquet de mesures de
caràcter més de competències municipals, que ha ofert, evidentment, va explicar una
colla de mesures, avui s’ha lliurat un document on se n’amplien més, i s’ha ofert
consensuar amb els grups de l’oposició.
Hi haurà coses amb què no es posaran d’acord, però aquesta és la voluntat de l’equip
de govern.
En segon lloc, avui es plantejava una proposició que plantejava també la necessitat de
suport d’altres administracions perquè la situació no permet fer front per part de
l’ajuntament només als problemes que hi ha per a empreses, per famílies, etc.
En aquest moment no és bo que de cara als ciutadans es tirin els plats pel cap, quan
no s’ha fet l’esforç de consens per arribar a mocions comunes.
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Proposa al GMCiU si està disposat a retirar la seva proposició, i des de l’equip de
govern també es retiraria la que han presentat, i emplaçar-los el proper mes de març
per portar un document on es concretin aquelles propostes que s’adrecin al govern de
l’Estat i la Generalitat i aquelles propostes que són responsabilitat de l’ajuntament i no
s’embranquin en un debat que segurament avui no està prou madur i que sabran
trobar. Potser no es posaran d’acord amb tot perquè segurament amb les esmenes
que plantejava el senyor Javaloyes no hi estarien d’acord, però buscar un comú
denominador i després amb un to tranquil i des de la posició responsable de cadascú
siguin capaços de defensar aquelles diferències, però trobar un cos comú important
d’acord, i això és el que els ciutadans esperen d’aquesta corporació.
Proposa que l’equip de govern i oposició aparquin ambdues proposicions i en el proper
ple de març s’intentarà buscar una posició comuna més ampliada i concretada.
El senyor Serra Rovira agraeix el gest i la resposta és que es deixin ambdues
proposicions i entaular-se a parlar, que és el que s’hauria haver fet des d’un bon inici.
Les proposicions 7.5 i 7.6 queden retirades.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde accidental sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l’únic
assumpte sobrevingut presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM.
8.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2009, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 16 de febrer de
2009, que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2010.
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Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2009 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 05/2009 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”
PRESSUPOST 2008

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2009

ESTAT DE DESPESES
-----------------------------------CREDITS EXTRAORDINARIS
-----------------------------------------------

PARTIDA
121.1.489

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

Recursos Humans.- Altres transferències.

AUGMENT

CRÈDIT DEF.

7.000,00
TOTAL
.................

EXPLICACIÓ
Crèdit extraordinari.

7.000,00

El senyor Jordà Pempelonne diu que es tracta d’un expedient de modificació de
crèdits per complementar una partida de Recursos Humans amb 7.000€, que es
detreu d’una altra partida de seguretat-prevenció contra incendis pel mateix import,
dintre del mateix servei.
El senyor Sala Rovira diu que abans s’ha parlat d’un canvi de partides, ara d’un altre.
Aquest, en la part de proposta de modificació de crèdit resulta que una partida que el
departament demana, l’Alcaldia la treu el dia abans, no informa el servei de Recursos
Humans que ha anul·lat la partida que després va al pressupost perquè s’aprovi
definitivament. No sap quina coordinació s’ha portat al tirar endavant aquest
pressupost del 2009. Creu que en el decurs d’aquest any hi haurà sorpreses.... Si no
fos poc, i a més, i és una llàstima que no hi hagi el senyor Camprubí, perquè el
document en el qual es justifica el fet ve firmat per l’alcalde.
Suposa que com que no se sabia com quadrar el pressupost es va quadrar a cops de
gorra perquè alguna cosa s’havia d’aprovar perquè qui dia passa any empeny i en el
decurs de l’any ja es veurà com se’n sortiran i si se n’han sortit abans amb un canvi de
partides on s’afegeix una persona i es treuen els recursos d’inversió, amb recursos
ordinaris, i ara aquí es deuran tenir les coses de prevenció contra incendis molt bé
perquè el mes de febrer ja es treuen 7.000€ de la partida de seguretat per destinar-la a
cobrir una mancança que en el seu moment no es va tenir en compte.
Aquest any s’haurà de mirar amb lupa el pressupost cada vegada que es faci un canvi
de partides.
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Demana que abans de portar-ho s’ho mirin bé sinó serà motiu de queixa per part de
l’oposició, si més no del GMCiU, i serà motiu de discussió i de demanar
responsabilitats, perquè no es pot presentar un pressupost pensant que es té tot lligat i
d’un dia per l’altre, ara es treuen d’aquí i es porten allà, etc.
En aquest pla municipal per afrontar la crisi, que s’acaba de retirar, en l’eix primer es
deia: “optimització dels recursos humans, esforç de contenció de la despesa”, i a la
tercera línia diu: “aprovació del pressupost del 2009 i que es concreta amb la reducció
de la despesa i amb la maximització dels recursos humans disponibles”. Deu ser la
maximització dels recursos humans perquè d’entrada ja hi ha una persona més i 40 i
escaig mil euros més de despesa amb personal, i a més a més, s’ha perdut una
oportunitat, si és que realment es poden estalviar 7.000€ de seguretat i es poden
estalviar 40.000€ de compres de terrenys, doncs 48.000€ pel cap baix d’estalvi per
poder compensar, i no es vol equivocar, els resultats que presentaran d’aquí a un mes.
Acaba dient que el vot del GMCiU serà d’abstenció.
L’alcalde accidental sotmet a votació el dictamen i s’aprova per 12 vots afirmatius (7
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i
1 GMPxC), per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

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’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2.568/86, de 28 de novembre.
10.

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 2,
3, 4, i 5, QUE CORRESPONEN ALS DIES 12, 19 I 26 DE GENER i 2 DE
FEBRER DE 2009, RESPECTIVAMENT.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 2, 3, 4 i 5 corresponents als dies
12, 19 i 26 DE GENER i 2 DE FEBRER DE 2009 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.

El secretari dóna compte de diversos escrits:
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Data d'entrada

Organisme

Remitent

26-1-2009

Ministerio de la
Presidencia

Secretaria General
Tècnica

4-2-2009

Consejo de la
Unión Europea

Secretaria General

11-2-2009

Parlament de
Catalunya

Gabinet de Presidència

Acord municipal

Suport a Miquel Català i
inclusió català a la Unió
Europea
Suport a Miquel Català i
inclusió català a la Unió
Europea
Dret de vot de totes les
persones majors d’edat

12.

PRECS I PREGUNTES

12.1

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN RELACIÓ A
L’ENSENYAMENT PÚBLIC I A L’OFICINA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup municipal de la CUP, d’11 de febrer
de 2009 , que transcrita diu el següent:
“1. Els canvis previstos a l'Ensenyament Públic són d'una enorme profunditat. Canvis
d'horari i calendari lectiu o la progressiva autonomització de centres entre d'altres són
aspectes que canviaran la vida d'alumnes, famílies i professionals relacionats a les
escoles. Com es pensa actuar des de l'Ajuntament? Hi ha alguna planificació prevista
per tal de donar resposta a les necessitats dels alumnes manresans?
2. La OME (Oficina Municipal d’Educació) no està assolint els objectius pels quals va
ser establerta. Des de diversos estaments de la comunitat educativa han fet notar el
seu malestar i la falta d'efectivitat en les seves accions. Quines mesures es prendran
des de l'equip de govern per assolir el bon funcionament d'aquesta oficina?”
La senyora Guillaumet Cornet respon que en relació a la primera pregunta és cert
que la nova llei que s’està plantejant al Parlament significarà canvis importants en
l’educació a Catalunya, però també s’han de focalitzar aquells canvis en què afectarà
als ajuntaments i de com ho farà a nivell municipal, si bé hi haurà o s’intentarà que hi
hagi una autonomia perquè els centres gestionin els recursos propis, també les
plantilles, etc. També s’ofereix als ajuntaments la possibilitat d’assumir algunes
competències que fins ara no tenien.
En el decurs del tràmit parlamentari caldrà veure com i quan s’aprova, perquè encara
no és una proposta tancada i difícilment es pot planificar allò que encara no se sap
com acabarà, però certament és veritat que si molt no canvia sí que ofereix la
possibilitat d’assumir algunes competències.
Caldrà veure bé com s’assumeixen i quan. No pel fet d’aprovar la llei s’hagi d’agafar de
seguida el repte de gestionar centres. Primer hi haurà d’haver un acord de com es
gestionen, quins recursos es proporcionaran als ajuntaments per poder-los gestionar,
acabant convertint en la gestió del que és l’edifici, el manteniment, la despesa
d’inversió, però que no tinguem cap capacitat d’incidència en el seu funcionament, per
tant cal ser prudents en com s’ha de fer aquesta assumpció de les competències que
oferirà la llei.
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Respecte a l’Oficina municipal d’escolarització, diu que es podrien concretar quins
aspectes considera el GMCUP que es podrien millorar. L’objectiu de l’OME és informar
les famílies dels diferents centres educatius que té la ciutat i poder fer una oferta
d’escolarització per als alumnes. També cal diferenciar l’OME de la Comissió
d’Escolarització que és qui fa l’oferta real a la família. Les famílies poden anar
directament a l’escola a demanar una plaça sempre i quan l’escola en tingui i quan no
en té o quan una família no sap on li correspon anar o no coneix l’oferta que hi ha a la
ciutat és quan s’acosta a l’OME. Per tant, no totes les famílies de Manresa passen per
l’Oficina i això fa que aquesta també tingui unes limitacions i s’ha d’entendre que hi ha
uns certs condicionants com és la lliure elecció dels pares a escollir el centre que
certament fa que a vegades es pugui aconsellar, però de totes maneres de coses se’n
poden fer i se’n pot parlar de quines pensen que es podrien millorar.
12.2

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A LES
POSSIBLES MILLORES CONTRACTUALS EN EL PARKING DE LA
REFORMA.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup municipal del PPC, de 13 de febrer
de 2009, que transcrita diu el següent:
“Ja que sembla que aquest Ajuntament de Manresa ha ofert possibles millores en la
concessió del pàrking de la Reforma per acabar la feina compromesa.
En que consisteixen aquestes millores?
En quina mesura es pot veure beneficiada la ciutat, donat que ja es un compromís
l’execució dels treballs pendents de fer?
Si han hagut desviacions respecte a l’obra a executar, quines han estat aquestes
desviacions?
En el transcurs dels treballs d’execució de l’obra, si havien estat detectats, com es que
no es van plantejar mesures correctores?
Com es l’absolut silenci administratiu d’aquest ajuntament envers a la concessionària
per agilitzar els treballs de pàrking i voltants?
No es van dur a terme els corresponents treballs de previsió, cates de terreny,
desenvolupament de l’obra previ a l’inici dels treballs i a la redacció del projecte?
Quin interès te aquest govern municipal en la postura de xantatge a la que està
sotmès, ell i la ciutat de Manresa?

La senyora Mas Pintó respon que el contracte de concessió que es coneix com a
aparcament de la Reforma preveu no tan sols la construcció d’aquesta instal·lació sinó
també la urbanització de la plaça, l’explotació del local comercial que hi ha a l’entorn
de la plaça, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, el
que es coneix com a zona blava, i també la gestió del servei de retirada i dipòsit de
vehicles, malgrat que aquest últim servei es tracta d’un servei que s’estima com a
autosuficient, es finança per si mateix i no té incidència dintre del context econòmic de
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la concessió, perquè cada any es valora si s’ha cobert el seu cost o no, i en el cas que
es cobreixi i se superi s’ingressen uns diners a l’ajuntament i en el cas que no es
cobreixin costos l’ajuntament es fa responsable de la diferència.
Aquesta concessió es basa en un estudi de viabilitat que justifica les característiques
de la concessió, en funció de la inversió que suposa l’actuació amb la finalitat d’establir
un cert equilibri econòmic que la possibiliti. El plec de clàusules estableix que el
contracte es fixa a risc i ventura de l’empresa adjudicatària i que per tant l’ajuntament
no ha de participar en cap mesura o en el finançament de les obres que planteja la
concessió.
És cert que des de l’inici de les obres aquesta actuació ha tingut un increment del seu
cost, un increment que ve determinat per dos factors i que pot fer variar aquest
equilibri econòmic sobre el qual es basava la concessió.
Per una banda hi ha un increment que interpreta que ve derivat dels errors del propi
projecte al qual fa referència bona part de la pregunta i que ha comportat un
alentiment, un retard que ha tingut una incidència directa sobre el cost econòmic de
l’actuació. Hi ha tot un increment de cost que ve determinat per determinats
requeriments que l’ajuntament ha fet sobre el projecte d’aquesta actuació, que
bàsicament se centren en la situació de l’aparcament en una determinada cota, que ha
suposat un increment de l’excavació de terreny i també amb la qualitat de la
urbanització.
Aquesta és una actuació que quan es va plantejar el concurs el contracte es va fer
sobre un avantprojecte, el projecte era una de les condicions que hi havia pel
concessionari que s’havia de redactar.
De totes maneres des del primer moment el concessionari ha volgut discutir aquest
increment de cost i des de l’ajuntament no s’ha defugit mai. Sempre s’ha dit que si es
justifica que l’actuació s’ha incrementat a base d’uns requeriments addicionals de
l’ajuntament se’n pot parlar, però malauradament no s’ha iniciat encara aquesta
discussió perquè un dels elements fonamentals per iniciar-la és saber què val
l’actuació. Per una banca hi ha una obra que està feta, la de l’aparcament, però hi ha
la urbanització de la plaça, de la qual encara no hi ha ni el projecte aprovat. Es va
aprovar inicialment el juliol, hi havia una sèrie de deficiències que tot just l’empresa ara
ha aportat. No se sap encara el cost de la plaça perquè no hi ha cap projecte aprovat.
Per tant, no s’ha pogut iniciar aquesta discussió. S’intueix que hi ha un increment
derivat de requeriments. També se sap del cert que l’obra s’ha encarit, no per
responsabilitat, ni de l’ajuntament ni de la ciutat, ni d’uns condicionants tècnics que es
desconeixien, que haurien d’incloure’s dins l’apartat de risc i ventura de l’empresa
concessionària, però encara no s’ha pogut iniciar aquesta discussió que espera que
s’iniciï aviat perquè ara es començarà a destriar el tema del projecte d’urbanització.
En qualsevol cas, quan s’iniciï aquesta discussió, quan es tinguin uns certs elements
de judici es podrà establir un diàleg amb els grups municipals per tal que en tinguin un
coneixement exhaustiu de l’àmbit de l’actuació i dels termes de la discussió, de com es
planteja perquè en aquest tema de la plaça de la Reforma el que menys convé és
amagar l’actuació, ni els diferents condicionants que estan al voltant d’aquesta
actuació perquè el que interessa a l’ajuntament i a tots els ciutadans és que l’obra
s’acabi al més aviat possible i hi posaran tots els mitjans perquè així sigui.
12.3

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC SOBRE LA INTERVENCIÓ
DE LA POLICIA LOCAL EL 24 DE GENER AMB MOTIU DEL FORT
TEMPORAL DE VENT.
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El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 13 de febrer
de 2009, que transcrita diu el següent:
“Considerem que la tasca portada a terme pels responsables i el personal del Servei
d’Emergències va ser excepcional i correcta i acurada. Cal tenir present que era la
primera vegada que la ciutat havia de remetre i activar els serveis d’emergència per un
fort temporal de vent, i que molts no havíem viscut mai una situació d’aquesta
envergadura.
La col·laboració ciutadana també va ser excepcional, amb avisos i conductes i
comportaments responsables, minimitzant els efectes negatius d’una activitat
climatològica tan adversa com aquella. Actuant en moltes ocasions com a garant de la
seguretat ciutadana.
Amb tot ens plategem el dubte i la pregunta de per què no és van mobilitzar a tots els
efectius de la Policia Local, inclosos els que es trobaven de descans o vacances?
El senyor Buenache Catalán respon que en primer lloc voldria destacar l’agraïment
que des del GMPPC es fa al personal que va intervenir aquells dies i sobretot a la
ciutadania que va tenir un comportament força responsable malgrat les crides que es
van fer per evitar sortir a la via pública.
El motiu pel qual no es van mobilitzar tots els efectius és perquè no va ser necessari.
Es va reforçar el servei perquè bàsicament hi havia un allau de trucades a la
centraleta, que es va reforçar amb un agent i amb tres patrulles addicionals que es van
posar al carrer.
Vol destacar que aquell dia hi va haver un dispositiu de 38 persones, 7 de Creu Roja, 3
agents rurals, 1 Tècnic de coordinació de Fecsa, 4 persones corresponents a
Protecció civil i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, 1 Tècnica de
Protecció civil comarcal del Bages, 13 persones de Manteniment de l’Ajuntament i 9
persones que van ser contractades de diferents empreses de jardineria. A aquestes 38
persones caldria afegir els efectius de la Policia local, més els efectius del cos de
Mossos d’Esquadra més els efectius dels Bombers. Per tant, creien en aquell moment
i segueixen creient que no era necessari convocar a tots els efectius.
Si es donés una situació com aquesta, que com deia era la primera vegada que es
patia, probablement es farien algunes coses d’una altra manera, però a dia d’avui
estan prou satisfets perquè a diferència d’altres municipis el temporal no va ser tant
dur com en d’altres indrets.
12.4

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE L’APARCAMENT DE
LA REFORMA

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 13 de febrer de
2009, que transcrita diu el següent:
“El projecte global de construcció de l’aparcament de la Reforma continua inacabat.
Després de molts mesos de demora es va procedir a obrir l’aparcament a corre cuita
però resulta evident que encara queden moltes obres per fer, sobretot aquelles que
han de suposar la urbanització de la pròpia plaça.
Quan pensa l’equip de Govern que estaran finalitzades les obres al complert?
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La senyora Mas Pintó respon que el darrer trimestre d’aquest any es podrà estar en
disposició de gaudir d’aquest espai públic que tots desitgen. Tenint en compte la
predisposició que la concessionària ha mostrat en relació a aquesta actuació, a l’estat
en què es troba el projecte d’urbanització i al termini d’obra que s’estima que aquesta
actuació necessita.
12.5

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE ELS TERRENYS DE
LA FUB

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 13 de febrer de
2009, que transcrita diu el següent:
“Després d’haver-se anunciat la voluntat de reconvertir un terreny annex a la Fundació
Universitària del Bages (FUB) per a transformar-lo en un aparcament dissuasori, el
grup municipal de CiU formula les següents preguntes a l’equip de govern:


Quan es preveu que s’iniciïn les obres per l’adequació de l’esmentat
terreny?



Quin és el termini previst perquè es faci realitat l’esmentat aparcament?

El senyor Vinyes Sabata respon que no hi ha encara una data exacta d’inici, però sí
que en aquests moments s’està acabant de revisar el projecte juntament amb la FUB, i
la idea seria començar aviat la contractació durant els mesos d’estiu poder fer l’obra i
que el setembre del curs vinent estigués acabat.

12.6

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 16 de febrer de
2009, que transcrita diu el següent:
“En el Ple del dia 16 de juliol de 1990 es va aprovar la Ordenança municipal sobre
Convivència ciutadana, la qual encara roman vigent. En base a aquesta ordenança
aquest grup municipal pregunta:
- L’equip de govern té constància de la vigència d’aquesta ordenança municipal?
- Hi ha algun motiu concret que justifiqui que totes les infraccions i sancions
estiguin expressades en una moneda fora de curs legal?
- En cas que l’equip de govern apliqui la ordenança, es disposen d’indicadors
que permetin analitzar tendències de comportament en la ciutadania en relació
al compliment de la ordenança (número de sancions per any en funció de la
secció,...)
- L’equip de govern té previst revisar aquesta ordenança per adequar-la a la
legalitat o crear-ne una de nova que respongui millor a les necessitats d’avui?”

Acta de la sessió plenària núm. 2 de 16 de febrer de 2009

58

El senyor Vinyes Sabata diu que la resposta seria que sí a totes quatre preguntes.
Les sancions i dades numèriques estan expressades encara en pessetes, igual que
d’altres documents no d’aquest ajuntament sinó de molts altres. Ja sap que no és la
voluntat de la pregunta però tal com està feta, parlar que està feta amb una moneda
fora de curs legal sembla que s’incorri en alguna il·legalitat i vol remarcar que no és
així. En el moment en què es va implantar l’euro ja va haver-hi lleis de rang superior
com la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro, en la qual ja
especifica que tots els documents queden automàticament sense la seva modificació
traduïts a la nova moneda.
Pel que fa als indicadors, ara no disposa de les dades però sí que es podria disposar,
pels diferents àmbits de l’ordenança, del nombre d’infraccions.
Aquest mandat el govern ha decidit portar a terme la seva modificació, perquè ja fa 18
anys d’aquesta ordenança, són bastants les coses que han anat canviant i les realitats
són molt diferents i en el curs d’aquest any es començarà fent la seva revisió i
aprofitaran per actualitzar-ne totes les dades.

12.7

PREC QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ ALS
DESFIBRIL.LADORS EN ELS CENTRES ESPORTIUS DE LA CIUTAT.

El secretari dóna compte d’un prec del Grup Municipal PPC, de 16 de febrer de 2009,
que transcrit diu el següent:
“En el Ple del mes passat es va aprovar una proposta d’aquest Grup en el sentit de
realitzar l’estudi i anàlisi per la instal·lació progressiva de desfibril·ladors i la formació
de les persones responsables de la seva utilització i que han de tenir cura en àrees
esportives de la nostra ciutat.
Assabentats que el Club Gimnàstic de Manresa portarà a terme molt properament una
demostració i una formació en un centre de gimnàs de la ciutat per un professional de
reconeguda solvència de la nostra ciutat d’ aquest tipus d’aparells. I que és obert a tota
aquella associació, entitat i persona que estigués interessat
Preguem que feu extensiva i al major nombre possible a totes aquelles entitats i
associacions esportives que podria ser útil i que formarien part d’aquests col·lectius
sensibles a tenir, entre la seva farmaciola, dit aparell, amb coordinació amb el Club
Gimnàstic Manresa.”
L’alcalde accidental diu que es pren nota d’aquest prec.
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 22 h 50 min, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
770299 -D i correlativament fins el 770328 - D.
El secretari general
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L’alcalde acctal.
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