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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 8/2017 
Dia:  15 de juny de 2017 
Hora:  19 h a 00.05 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari  
 
 
Assistents              
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep M. Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Jaume Arnau Capitán 
Neus Comellas Verdaguer 
Mireia Estefanell Medina 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Garcés Casas 
Jordi Masdeu Valverde 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
José Antonio Sierra Grande 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventora accidental 
Carme Cot Palacín 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 6 i 7, que corresponen a les 
sessions del Ple dels dies 18 de maig i 5 de juny de 2017. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4332, de 12 de maig de 2017, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2017, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4421, de 16 de maig de 2017, 

sobre activació per als dies 19 (tarda), 20 i 21 de maig de 2017, del Pla 
Específic Municipal per a Emergències Fira de l’Ascensió-Expobages. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4618, de 19 de maig de 2017, 

sobre inclusió d’iniciatives normatives al Pla Normatiu Municipal de 
l’Ajuntament de Manresa per a 2017. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4498, de 18 de maig de 2017, 

sobre nomenament de la regidora senyora Anna Crespo Obiols com a vocal de 
la Junta de Govern Local. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4536 de 18 de maig de 2017, 

sobre nomenament de la regidora senyora Anna Crespo Obiols com a tinent 
d’alcalde. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4619, de 19 de maig de 2017, 

sobre delegació d’atribucions de l’alcalde en regidors i regidores de 
l’Ajuntament. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4784, de 29 de maig de 2017, 

sobre modificació de la delegació de la Presidència i la Vicepresidència de les 
Comissions Informatives i adscripció de membres.  

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4785, de 29 de maig de 2017, 

sobre modificació de nomenament de membres de Consells de Districte. 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4786, de 29 de maig de 2017, 

sobre modificació de nomenament de membres de Consells Sectorials de 
Participació. 

 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5090, de 6 de juny de 2017, 

sobre delegació d’atribucions a favor de la regidora senyora Neus Comellas 
Verdaguer. 

 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5092, de 6 de juny de 2017, 

sobre adscripció de la senyora Neus Comellas Verdaguer al Grup Municipal de 
CDC. 
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2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4799, de 30 de maig de 2017, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde en la 
Presidència de la Junta de Govern Local del dia 30 de maig de 2017, amb 
caràcter reservat. 

 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4888, d ’1 de juny de 2017, 

sobre contractació emergent dels treballs d’adequació del solar del carrer Sant 
Bartomeu, núm. 23-25 de Manresa. 

 
2.14 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5151, de 7 de juny de 2017, 

sobre delegació expressa i puntual en la regidora senyora Cristina Cruz Mas 
perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 1 de juliol de 2017. 

 
 
3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del règim de retribucions dels càrrecs 

electes municipals.  
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació de l’estructura organitzativa 

per a la celebració de la Capital de la Cultura Catalana 2018. 
 
 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.1 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les 

beques del projecte “Bages Ocupació +45”, per a persones en situació d’atur 
majors de 45 anys que realitzin accions formatives per millorar les seves 
competències. 

 
 
5. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 

5.1 Regidoria delegada d’Acció Social  

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'impost 
sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de famílies 
monoparentals.  

5.2 Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  

5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pla Local d’Habitatge per al 
període 2017-2022. 

 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
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6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 9/2017, dins el pressupost municipal vigent. 

 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants de la 

Corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a una Festa Major lliure 

d’agressions, abusos i/o assetjaments sexuals. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP de rebuig als Pressupostos Generals 

de l’Estat 2017. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a les treballadores 

d’Unipost a Manresa. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de C’s sobre fonts urbanes d’aigua potable 

adaptades amb abeuradors per a gossos. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre creació del Síndic/a de Greuges 

Local de Manresa. 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre dotació mínima per a la millora de 

parcs infantils dins el Pla de xoc de manteniment de l’espai públic. 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre retirada de placa commemorativa 

d’inauguració al Pavelló del Nou Congost. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 

delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 23, 24, 26 i 27, que corresponen a les sessions dels dies 9, 16, 23 i 30 de 
maig de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 
20, del dia 18 d’abril de 2017. 

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

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

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 6 i 7, que corresponen a les 
sessions del Ple dels dies 18 de maig i 5 de juny de 2017. 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les 
actes núm. 6 i 7, que corresponen a les sessions del Ple dels dies 18 de maig i 5 
de juny de 2017, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte 
al seu contingut. 
 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 25 
membres presents. 

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4332, de 12 de maig de 

2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
8/2017, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar I ‘expedient de modificació de crèdits numero 8/2017, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a I‘empara del que disposa I article 179 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004. de 5 de marc, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
 
SEGON.- L'expedient, de conformitat al disposat en I'article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel que s'aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  I‘article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a I ‘exercici de 2016, segons detall que figura en I'annex que es conte 
en I'expedient. 
 
TERCER- De la present Resolució, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que aquest expedient de modificació de crèdits té un import de 16.100,00€, que es 
distribueix de la forma següent: 

 
- 4.000,00€ corresponents a l’adequació de l’Oficina Jove del Bages situada al 

Centre Cívic Joan Amades, per fer canvis en la distribució d’il·luminació, xarxes i 
estacions de treball. 
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- Un canvi de partida per un import de 12.100,00€, per incrementar la partida 
pressupostària de –Recursos Humans per l’assessorament de la valoració de llocs 
de treball, realitzat per una empresa externa. 

 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4421, de 16 de maig de 

2017, sobre activació per als dies 19 (tarda), 20 i 21 de maig de 2017, del 
Pla Específic Municipal per a Emergències Fira de l’Ascensió-Expobages. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Activar per als dies 19 (tarda), 20 i 21 de maig de 2017, i en fase d'alerta, el 
Pla Específic Municipal per a emergències FIRA DE L’ASCENSIÓ - EXPOBAGES, 
aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 de maig de 2013, d'acord amb les 
previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4618, de 19 de maig de 

2017, sobre inclusió d’iniciatives normatives al Pla Normatiu Municipal de 
l’Ajuntament de Manresa per a 2017. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Aprovar la inclusió al Pla Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa 
per a 2017, aprovat per resolució de l’alcalde de 13 de març de 2017,  de les iniciatives 
normatives que es transcriuen a continuació: 
 
 
Servei: Serveis de Territori 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable dels 
treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 
 

Ordenança municipal sobre 
llicències urbanístiques i 
control de les obres 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 
 

Adaptar les ordenances als 
nombrosos canvis normatius 
que afecten, sobretot, als nous 
règims d’intervenció 
(comunicacions i declaracions 
responsables) i  a 
l’Administració electrònica. 

Aquesta adaptació implicaria la 
redacció d’una única ordenança 
que inclogués tant les 
actuacions sotmeses a llicència 

 

 

 

Secció de l'Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

 

 

 

Últim trimestre 
de 2017 Ordenança municipal sobre 

actuacions que requereixen 
comunicació prèvia 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 
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Ordenança municipal sobre 
gestió de les runes i residus 
de la construcció 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 

com les comunicades, i la gestió 
de residus. 

 

Ordenança municipal 
reguladora de la intervenció 
administrativa d’activitats, 
instal·lacions i serveis 
(OMIA) 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 
 

Substituir l’actual ordenança per 
una de nova, que integri els 
nous règims d’intervenció i 
també la implementació de 
l’Administració electrònica. 

Secció de l'Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

 

Últim trimestre 
de 2017 

Ordenança municipal sobre 
aprofitament de l’energia 
solar 
(modificació) 

Adaptar l’ordenança als 
nombrosos canvis normatius 
que afecten, sobretot, als nous 
règims d’intervenció 
(comunicacions i declaracions 
responsables) i  a 
l’Administració electrònica. 

Secció de l'Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

Últim trimestre 
de 2017 

 
Servei: Àrea de drets i serveis a les persones 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Ordenança general de 
subvencions 
(modificació) 
 

 
Adaptar-la a les Lleis 19/2013 
i 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública 
i bon govern. 

 

 
Secció de l'Oficina 
de suport jurídic 
dels Serveis a les 
Persones, amb la 
participació de 
Presidència, 
Promoció 
econòmica i altres 
serveis afectats 

 
Segon 
semestre de 
2017 

 
Reglament d’honors i 
distincions 
(modificació)   

 
Modificar dels requeriments per 
a l’obtenció de títols 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 
 

 
Primer 
semestre de  
2017 

 
Ordenança reguladora del 
règim d’ordenació i utilització 
dels equipaments i 
instal·lacions municipals 
(modificació) 

 
Incorporar equipaments no 
previstos en l’ordenança i 
revisar els règims d’utilització i 
els procediments d’autorització. 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 
 

 
Darrer 
trimestre de 
2017 

 
Reglament del Servei de 
transport adaptat 
(modificació) 

 
Adaptar-lo al servei prestat 

 
Servei de 
Contractació, 
Patrimoni i 
Inversions 
 

 
Primer 
semestre de 
2017 
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Bases generals reguladores 
de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament 
de Manresa 
(modificació) 

 
Instrument normatiu incorporat 
a les bases d’execució del 
pressupost, d’aprovació anual 

 
Secció de l'Oficina 
de suport jurídic 
dels Serveis a les 
Persones,  
 
amb la participació 
de Presidència, 
Promoció 
econòmica i altres 
serveis afectats 
 

 
Segon 
semestre de 
2017 

 
Bases específiques 
reguladores de l’atorgament 
de subvencions de l’Àrea de 
Drets i Serveis a les persones 
de l’Ajuntament de Manresa 
(modificació) 
 

 
Document  d’aprovació anual 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 
 

 
Darrer 
trimestre de 
2017 

 
Bases reguladores de 
cadascun dels premis 
atorgats per l’Ajuntament de 
Manresa 
(nova redacció) 

 
Regular les condicions 
d’atorgament de cadascun dels 
premis. 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 
 

 
Per 
determinar. 
Compatible 
amb les  
convocatòries 

 
SEGON. Aprovar el text refós del Pla Normatiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa 
per a 2017, d’acord amb el contingut que es transcriu a continuació: 
 
“PLA NORMATIU MUNICIPAL 2017 
Ajuntament de Manresa 
 
Servei: Tresoreria General i gestió tributària 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 

 
Ordenança reguladora dels 
preus públics “Serveis 
educatius. 2. Escola de 
Música” 
(modificació) 

 
Modificar l’ordenança per tal de 
millorar l’adequació del preu 
públic de l’Escola de Música al 
cost del servei. 

 
Secció de Gestió 
Tributària i 
Inspecció 

 
Març de 2017 

 
Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per ensenyaments 
al Conservatori Municipal de 
Música de Grau Professional 
(modificació) 

 
Modificar l’ordenança per tal de 
millorar l’adequació de la taxa al 
cost del servei. 

 
Secció de Gestió 
Tributària i 
Inspecció 

 
Març de 2017 
 

 
Ordenança fiscal reguladora 
de la Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels tributs 
municipals i altres ingressos 
de dret públic municipals 

 
Disposar d’una ordenança que 
estableixi les normes comunes 
relatives a la gestió, recaptació i 
inspecció dels tributs i altres 
ingressos de dret públic 
municipals. 

 
Servei de 
Tresoreria i 
Gestió Tributària 

 
Desembre de 
2017 
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Resta d’ordenances fiscals 

 
Modificació anual de les 
ordenances fiscals (tipus 
impositius, normes de gestió, 
etc...) 
 

 
Secció de Gestió 
Tributària i 
Inspecció 
 

 
Juny de 2017 
 

 
Servei: Servei d’Organització i Recursos Humans 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Reglament de funcionament 
dels òrgans de selecció de 
convocatòries públiques de 
l’Ajuntament de Manresa  

 
Regular el procediment de creació, 
organització i funcionament dels 
òrgans de selecció, així com les 
causes d’abstenció i recusació dels 
membres que en formen part. 

 
Servei 
d’Organització i 
Recursos 
Humans 

 
Setembre de 
2017 

 
Regidoria: Regidoria de Recursos Humans i Transparència. Àmbit de la Transparència 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Reglament de Codi Ètic de 
l’Ajuntament de Manresa 
(modificació) 
 

 
Incorporar una secció de normes 
de conducta per als alts càrrecs i 
per al personal directiu de 
l’Ajuntament en relació amb els 
grups d’interès. Incorporació dels 
principis de bon govern, normes 
de conducta relatives als 
conflictes d’interessos i a la 
transparència i accés a la 
informació, sistemes de 
seguiment i avaluació de l’ètica 
pública i règim sancionador.  

 
Secretaria 
General 

 
2-5-2017 

 
Codi de conducta dels grups 
d’interès   

 
Definir un conjunt de normes i 
criteris adreçat als membres dels 
grups d’interès.  

 
Secretaria 
General 

 
2-5-2017 

 
 
Servei: Servei de Seguretat Ciutadana 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
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Reglament del servei de taxi a 
Manresa 

 
a) Disposar d’un element normatiu 
que reguli el servei del taxi, i que 
tingui en consideració la resta de 
normativa vigent. 
 
b) Que el nou text contempli la 
constitució (ja creada) del servei de 
prestació conjunta amb altres 
municipis. 
 
c) Que el nou document també tingui 
en compte la incorporació en el 
servei de les noves tecnologies i la 
possibilitat d’aplicar-ne d’altres de 
noves de les quals encara no 
disposa. 
 
d) Disposar d’un text que reguli el 
servei de taxi tal i com es presta a 
dia d’avui i com es preveu que sigui 
d’ara endavant. 

 
Servei de 
Seguretat 
Ciutadana  
 
amb la 
col·laboració del 
Servei de Territori 
(mobilitat i via 
pública) 

 
1-7-2017 

 
Servei: Secretaria General 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Reglament Orgànic Municipal 
(modificació)  

 
Actualitzar el seu contingut als 
canvis normatius entrats en vigor 
d’ençà de la seva aprovació no 
incorporats anteriorment i 
d’acord amb les noves 
necessitats organitzatives. 

 
Secretaria 
General 

 
1-9-2017 

 
Servei: Serveis de Territori 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable dels 
treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 
 
 
 

 
Ordenança municipal sobre 
llicències urbanístiques i 
control de les obres 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 
 

 

 

 

Adaptar les ordenances als 
nombrosos canvis normatius 
que afecten, sobretot, als nous 
règims d’intervenció 
(comunicacions i declaracions 
responsables) i  a 
l’Administració electrònica. 

Aquesta adaptació implicaria la 

 

 

 

Secció de l'Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

 

 

 

Últim trimestre 
de 2017 

 
Ordenança municipal sobre 
actuacions que requereixen 
comunicació prèvia 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 
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Ordenança municipal sobre 
gestió de les runes i residus 
de la construcció 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 
 

redacció d’una única ordenança 
que inclogués tant les 
actuacions sotmeses a llicència 
com les comunicades, i la gestió 
de residus. 

 
Ordenança municipal 
reguladora de la intervenció 
administrativa d’activitats, 
instal·lacions i serveis 
(OMIA) 
(derogació i substitució per una 
nova ordenança) 

 

Substituir l’actual ordenança per 
una de nova, que integri els 
nous règims d’intervenció i 
també la implementació de 
l’Administració electrònica. 

 

Secció de l'Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

 

 

Últim trimestre 
de 2017 

 
Ordenança municipal sobre 
aprofitament de l’energia 
solar 
(modificació) 

 

Adaptar l’ordenança als 
nombrosos canvis normatius 
que afecten, sobretot, als nous 
règims d’intervenció 
(comunicacions i declaracions 
responsables) i  a 
l’Administració electrònica. 

 

Secció de l'Oficina 
de Llicències i 
Assessorament 
Jurídic 

 

 

Últim trimestre 
de 2017 

 
Servei: Àrea de drets i serveis a les persones 
 
 
Denominació de l’instrument 
normatiu 

 
Objectius Servei o Secció 

responsable 
dels treballs de 
redacció  

 
Planificació 
temporal 
(data aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Ordenança general de 
subvencions 
(modificació) 
 

 
Adaptar-la a les Lleis 19/2013 
i 19/2014, de transparència, 
accés a la información 
pública i bon govern. 

 

 
Secció de l'Oficina 
de suport jurídic 
dels Serveis a les 
Persones, amb la 
participació de 
Presidència, 
Promoció 
econòmica i altres 
serveis afectats 
 

 
Segon 
semestre de 
2017 

 
Reglament d’honors i 
distincions 
(modificació)   

 
Modificar dels requeriments per 
a l’obtenció de títols 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 

 
Primer 
semestre de  
2017 

 
Ordenança reguladora del 
règim d’ordenació i urilització 
dels equipaments i 
instal.lacions municipals 
(modificació) 

 
Incorporar equipaments no 
previstos en l’ordenança i 
revisar els règims d’utilització i 
els procediments d’autorització. 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 

 
Darrer 
trimestre de 
2017 

 
Reglament del Servei de 
transport adaptat 
(modificació) 

 
Adaptar-lo al servei prestat 

 
Servei de 
Contractació, 
Patrimoni i 
Inversions 

 
Primer 
semestre de 
2017 
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Bases generals reguladores 
de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament 
de Manresa 
(modificació) 

 
Instrument normatiu incorporat 
a les bases d’execució del 
pressupost, d’aprovació anual 

 
Secció de l'Oficina 
de suport jurídic 
dels Serveis a les 
Persones, amb la 
participació de 
Presidència, 
Promoció 
econòmica i altres 
serveis afectats 
 

 
Segon 
semestre de 
2017 

 
Bases específiques 
reguladores de l’atorgament 
de subvencions de l’Àrea de 
Drets i Serveis a les persones 
de l’Ajuntament de Manresa 
(modificació) 
 

 
Document  d’aprovació anual 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 
 

 
Darrer 
trimestre de 
2017 

 
Bases reguladores de 
cadascun dels premis 
atorgats per l’Ajuntament de 
Manresa 
(nova redacció) 

 
Regular les condicions 
d’atorgament de cadascun dels 
premis. 

 
Secció de 
l'Oficina de 
suport jurídic 
dels Serveis a 
les Persones 
 

 
Per 
determinar. 
Compatible 
amb les  
convocatòries 

                                                                                                                                      “ 
 
TERCER. Comunicar aquesta resolució a totes les Àrees i Departaments Municipals, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
QUART. Publicar el text refós del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa 2017 a la 
Seu electrònica municipal, al Portal de la Transparència, en compliment del principi de 
transparència i del que preveu l’art. 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4498, de 18 de maig de 

2017, sobre nomenament de la regidora senyora Anna Crespo Obiols com 
a vocal de la Junta de Govern Local. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Nomenar com a vocal de la Junta de Govern Local la regidora senyora 

Anna Crespo Obiols.  
 
Segon. Modificar la Resolució d’aquesta alcaldia núm. 7267, de 8 de setembre 

de 2016, pel que fa a la composició de la Junta de Govern Local, que 
quedarà integrada pels membres següents: 

 
President: Valentí Junyent Torras  
 
Vocals: Marc Aloy Guàrdia 
  Joan Calmet Piqué 
  Àngels Santolària Morros 
  Josep M. Sala Rovira 
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  Jaume Torras Oliveras 
  Jordi Serracanta Espinalt 
  Anna Crespo Obiols   

Àuria Caus Rovira 
  

Tercer  Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 19 de maig de 2017. 
 
Quart. Comunicar aquesta Resolució als regidors i regidores de l’Ajuntament i 

als diferents Serveis municipals. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la 

al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4536 de 18 de maig de 

2017, sobre nomenament de la regidora senyora Anna Crespo Obiols com 
a tinent d’alcalde. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Nomenar tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament la regidora senyora Anna 

Crespo Obiols. 

 
Segon.  Modificar la Resolució núm. 7268, de 8 de setembre de 2016, i establir que 

en els casos d’absència, malaltia o vacant del titular de l’Alcaldia, les 
atribucions i competències que la legislació vigent reconeix a l’alcalde seran 
realitzades pels tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent: 

 
• Primer tinent d’alcalde: Marc Aloy Guàrdia 
• Segon tinent d’alcalde: Joan Calmet Piqué 
• Tercera tinent d’alcalde: Àngels Santolària Morros 
• Quart tinent d’alcalde: Josep M. Sala Rovira 
• Cinquè tinent d’alcalde: Jaume Torras Oliveras  
• Sisè tinent d’alcalde:   Jordi Serracanta Espinalt  
• Setena tinent d’alcalde: Anna Crespo Obiols 
• Vuitena tinent d’alcalde: Àuria Caus Rovira 

 
Tercer. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 19 de maig de 2017. 
 
Quart. Comunicar aquesta Resolució als regidors i regidores de l’Ajuntament i als 

diferents Serveis municipals. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació i publicar-la al 

Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4619, de 19 de maig de 

2017, sobre delegació d’atribucions de l’alcalde en regidors i regidores de 
l’Ajuntament. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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“Primer. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió dels 
assumptes dels seus respectius àmbits temàtics, d’acord amb la definició funcional de 
cada àmbit i/o àrea establerts a l’organigrama funcional de l‘Ajuntament de Manresa.  
 
 
 
Tinents d’alcalde 

 
Regidories 

 
Primer tinent d’alcalde 

 
Marc Aloy Guàrdia 

 
- Urbanisme i Llicències 
 

 
Segon tinent d’alcalde  

 
Joan Calmet Piqué 

 
- Turisme 
- Habitatge i Barris 
 

 
Tercera tinent d’alcalde 

 
Àngels Santolària Morros

 
- Acció Social 
- Cooperació  
 

 
Quart tinent d’alcalde 

 
Josep M. Sala Rovira 

 
-    Hisenda i Organització 
- Seguretat Ciutadana 
 

 
Cinquè tinent d’alcalde 

 
Jaume Torras Oliveras 

 
- Recursos Humans i   

Transparència                   
- Protecció Civil 
 

 
Sisè tinent d’alcalde 

 
Jordi Serracanta Espinalt 

 
- Qualitat Urbana, 

Mobilitat i Serveis 
- Esports 
 

 
Setena tinent d’alcalde 

 
Anna Crespo Obiols 

 
- Cultura i Joventut 
 

 
Vuitena tinent d’alcalde 

 
Àuria Caus Rovira 

 
- Presidència 
- Comunicació 
 

 
Segon. La delegació general de competències a la qual s’ha fet referència 
anteriorment,  comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit temàtic corresponent, 
com la seva gestió, inclosa la signatura dels documents, de tràmit o definitius, que 
siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada i, en especial, i a  títol 
enunciatiu i no limitatiu, les que a continuació s’indiquen:  

1. La responsabilitat política i de govern relatives a les competències 
municipals funcionalment atribuïdes als departaments agrupats sota l'àmbit o 
àrea al seu càrrec. (art. 43.3 ROFRJ). 
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2. Representar, dins la ciutat, i en el referit àmbit temàtic, l'Ajuntament. (art. 
21.1, lletra b) LLBRL). 

 
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres municipals. 

(art. 21.1, d) LLBRL). 
 
4. Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu 

càrrec, en el marc de les directrius generals de l'Alcaldia relatives al 
comandament superior del personal i sense perjudici de les atribucions 
conferides per aquesta Alcaldia al Regidor delegat de Recursos Humans i 
Transparència.  

 
5. L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials 

atribueixin expressament la competència al Ple o a la Junta de Govern Local  
(art. 21.1.q) LLBRL), i no hagin estat objecte de delegació d'aquesta Alcaldia 
a la Junta de Govern Local. 

 
6.  Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o 

definitius i d’execució que, afectin o no a tercers i no hagin estat objecte de 
delegació d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. (art. 43.3 del 
ROFRJ). 

7. Les atribucions que, en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen 
legalment a l’Alcalde, seran exercides pel regidor responsable de cada 
Tinença d’Alcaldia, sense més limitacions que les previstes expressament 
per la llei, en relació a tots els actes d’incoació, instrucció, d’adopció de 
mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari del procediment, i de 
resolució i/o imposició de sancions, en tots els expedients administratius 
sancionadors la tramitació i/o impulsió dels quals correspongui a aquesta 
corporació municipal.  

8. Podran delegar la signatura de tots els actes d’incoació, instrucció i tràmit 
dels expedients administratius a tramitar amb relació a les matèries 
atribuïdes a cada àmbit d’actuació, en els Caps de Servei, dintre del 
respectiu àmbit de competències materials, funcions i/o atribucions. En 
qualsevol cas, l'exercici d’aquesta delegació de signatura estarà sotmès a 
les limitacions que prescriu l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, és a dir, no altera la competència material de 
l’òrgan delegant. No és aplicable, en cap cas, a actes administratius 
d’imposició de sancions i/o multes de qualsevol mena, no és necessària la 
publicació per la seva validesa, i cal fer-ho constar en els actes 
administratius que es dictin. El regidor delegat responsable de cada àmbit i/o 
àrea material podrà limitar totalment o parcialment l’exercici d’aquesta 
delegació de signatura respecte dels responsables administratius a què es 
refereix, per raons d'ordenació interna en la distribució de les tasques 
administratives derivades de les matèries atribuïdes al seu àmbit respectiu 
d’atribucions, per simple instrucció interna, sense que sigui necessària la 
publicació de l’esmentada limitació per la seva validesa.   

 
Tercer. Nomenar regidors/es delegats/es d’aquest Ajuntament els membres 
corporatius que tot seguit s’expressen, i efectuar a favor seu una delegació especial 
d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que s’esmenten en el punt quart 
d’aquesta resolució:  
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Regidor/a 

delegat/da 

 
Regidoria 

 
Facultat resolutòria

Cristina Cruz Mas Ocupació i Emprenedoria 
 
Joan Calmet Piqué 
 

 Dona i Igualtat Àngels Santolària Morros 

Jaume Arnau Capitán Comerç i Mercats 
 
Joan Calmet Piqué 
 

 Indústria Joan Calmet Piqué 

M. Mercè Rosich Vilaró 

 
Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut 
 

Àngels Santolària Morros 

Ensenyament i Universitats Àngels Santolària Morros 

Pol Huguet Estrada Participació Joan Calmet Piqué 

 Entorn Natural Marc Aloy Guàrdia 

Valentí Junyent Torras    
(provisionalment) Projecció de Ciutat i Festes       ----------------- 

 
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i 
execució en relació amb les competències delegades que s’esmenten en el punt quart 
i no inclouen cap facultat resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent d’alcalde que 
tingui assignats els àmbits competencials corresponents, d’acord amb l’àmbit material 
de les delegacions conferides. 
 
Quart.  Els regidors i regidores esmentats en els punts primer i tercer anterior, 
s’integraran a les Àrees presidides i coordinades pel president de la Comissió 
Informativa corresponent.  
 
Aquestes Àrees seran les següents, amb expressió de les Regidories que les integren: 
 
 

A. ÀREA DE TERRITORI 
 
President: El president de la Comissió Informativa de Territori.  
 
Vicepresident: El vicepresident de la Comissió Informativa de Territori. 
 
Regidories: Urbanisme i Llicències 
  Qualitat Urbana, Mobilitat  i Serveis 
  Entorn Natural 
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B. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

President: El president de la Comissió Informativa de Promoció de la 
Ciutat 

 
Vicepresidenta: La vicepresidenta de la Comissió Informativa de 

Promoció de la Ciutat  
 
Regidories: Turisme  

    Presidència 
Comunicació 

    Ocupació i Emprenedoria 
    Comerç i Mercats 

Indústria 
Participació 
Projecció de Ciutat i Festes 

 
 

C. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
 

Presidenta: La presidenta de la Comissió Informativa de Drets i 
Serveis a les Persones. 

 
Vicepresidenta: La vicepresidenta de la Comissió Informativa de Drets i 

Serveis a les Persones. 
 

 Regidories: Acció Social 
Cooperació 
Cultura i Joventut 
Habitatge i Barris 
Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
Ensenyament i Universitats 
Dona i Igualtat 
Esports 
   

 
D. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

 
President: El president de la Comissió Informativa d’Hisenda i 

Governació.  
 
Vicepresident: El vicepresident de la Comissió Informativa d’Hisenda i 

Governació. 
 
Regidories: Hisenda i Organització 
  Seguretat Ciutadana 
  Recursos Humans i Transparència 
  Protecció Civil 
 
   

L’ambit material de les delegacions conferides serà el següent: 
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A. ÀREA DE TERRITORI 

 
 
MARC ALOY GUÀRDIA 
 
1. Regidor delegat d’Urbanisme i Llicències 
 
a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria de 

planejament, gestió i disciplina urbanística. 

b) Direcció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

c) Direcció i impuls de les obres d’urbanització, projectes d’obres, equipaments 
i infraestructures. 

d) Direcció i desenvolupament de la política de manteniment d’edificis i 
equipaments municipals. 

e) Direcció i impuls de les estratègies de rehabilitació. 

f) Atorgament de llicències urbanístiques i altres procediments exigits per la 
legislació territorial i urbanística, a excepció de les que afectin exclusivament 
a la via pública. 

g) Incoació i resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, 
inclosos els sancionadors.  

h) Incoació i resolució dels expedients d’ordres d’execució i declaracions de 
ruïna. 

i) Incoació i resolució dels expedients de desallotjament dels edificis per raons 
de seguretat. 

j) Incoació i resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i 
monuments de caràcter historicoartístic i actuacions derivades del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni de Manresa. 

k) Incoació i resolució d’expedients d’atorgament de subvencions i altres ajuts 
en matèria de rehabilitació. 

l) Incoació i resolució d’expedients d’inspeccions tècniques d’edificis. 

m) Resolució dels expedients d’atorgament de llicències en sòl no urbanitzable, 
així com dels expedients de disciplina i sancionadors.   

n) Direcció i gestió de l’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE). 

o) Resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el règim 
d’intervenció, temporals o indefinides, incloses les modificacions, 
ampliacions, canvis de titularitat, baixes i altres incidències. 

p) Resolució dels expedients d’atorgament de llicències ambientals, així com la 
que correspondria als expedients de disciplina i sancionadors d’aquestes 
mateixes llicències. 

q) Resolució dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina 
d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la potestat 
sancionadora. 
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JORDI SERRACANTA ESPINALT 

2. Regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria de 

sensibilització ambiental. 

b) Direcció i seguiment de l’oficina del Canvi Climàtic.  

c) Direcció de desenvolupament de la política municipal en matèria de residus. 

d) Direcció, supervisió, control  i proposta respecte dels serveis de neteja de la 
via pública i  recollida selectiva.  

e) Promoció i manteniment de parcs públics, jardins i espais verds. 

f) Seguiment i control de la qualitat de tots els serveis urbans: enllumenat, 
jardineria, neteja i altres. 

g) Impuls de mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables. 

h) Seguiment en l’aplicació i execució de les ordenances reguladores en 
matèries de sostenibilitat. 

i)   Direcció de la política de manteniment de vies públiques i mobiliari urbà, 
direcció i execució de l’auditoria de l’espai urbà  i execució del pla de xoc.  

j) Seguiment del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

k) Foment de la Manresa Smart com a ciutat intel·ligent i sostenible.  

l) Resolució d’expedients de reclamacions per danys a la via pública i 
relacionats amb la mobilitat, així com dels expedients sancionadors derivats 
de les mateixes causes. 

m) Resolució de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del 
domini públic, en el cas de companyies de serveis i de titulars de guals. 

n) Resolució de les autoritzacions per l’ús i ocupació a la via pública relatives a  
les obres de rases, desplegament de xarxa de serveis aeris o soterrats, i 
expedients de protecció de la legalitat que se’n derivin.  

o) Resolució relativa a llicències de guals i reserves d’estacionament de 
caràcter permanent, així com els expedients de disciplina i sancions que 
se’n derivin. 

p) Resolució referent a la implantació de zones restringides a la circulació (illes 
de vianants) i zones d’estacionament regulat. 

q) Resolució d’expedients d’ordre d’execució per al manteniment de solars i 
altres terrenys en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat 
públic, així com els expedients de disciplina i sancions que se’n derivin. 

r) Desenvolupament de la política municipal en matèria de mobilitat; vehicle 
privat, transport públic, aparcaments, vianants, bicicletes, transport de 
mercaderies i seguretat viària.  

s) Desenvolupament de la política municipal en matèria del servei 
d’estacionament regulat a la via pública, del servei de grua i del servei de 
transport públic urbà.   

t) Desenvolupament de les polítiques de foment de la Mobilitat Sostenible i 
Segura a la ciutat.  
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u) Elaboració, execució i actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. 

v) Elaboració i execució del Pla d’Accessibilitat per a tothom.  

w) Disseny i gestió del sistema integral de control de mobilitat; controls 
d’accessos, càmeres trànsit, sensors d’estacionament, estacions 
d’aforament i altres.  

x) Planificació i coordinació de les afectacions a la mobilitat per obres, festes, 
actes, activitats, turisme.  

y) Desenvolupament de les polítiques de coordinació en els aspectes relatius a 
la mobilitat amb altres administracions i organitzacions públiques.  

 

 
POL HUGUET ESTRADA 

3. Regidor delegat d’Entorn Natural 

a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria de protecció i 
potenciació de l’entorn natural. 

b) Potenciació de l’Anella Verda i els seus valors ambientals i de lleure. 

c) Promoció de l’activitat econòmica derivada del parc agrari de la ciutat. 

d) Control i protecció del sòl no urbanitzable. 

e) Proposta de resolució dels expedients d’atorgament de llicències en sòl no 
urbanitzable, així com dels expedients de disciplina i sancionadors.   

 
 
B. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
JOAN CALMET PIQUÉ 
 
4. Regidor delegat de Turisme  
 
a) Direcció, impuls i promoció del turisme i participació en òrgans de promoció 

turística. 

b) Coordinació i seguiment del Pla estratègic Manresa 2022. 

c) Coordinació de l’Oficina de gestió integrada dels recursos turístics.  

d) Impuls i promoció de la indústria turística de la ciutat. 

e) Relació amb l’ens de gestió turística de la ciutat. 

f) Resolució de les propostes d’autorització d’ús de la via pública per a mercats 
de venda no sedentària i de fires de caràcter comercial, inclosos els 
expedients de disciplina i sancionadors. 

g) Resolució dels expedients de les propostes d’ajuts i subvencions destinats a 
la dinamització d’activitats econòmiques i empresarials, excepte les 
industrials. 
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h) Resolució dels expedients derivats de la gestió del Mercat de Puigmercadal, 
inclosos els de disciplina i sancionadors. 

i)  Resolució d’ajuts i subvencions a la indústria. 
 
 
ÀURIA CAUS ROVIRA 
 
5. Regidora delegada de Presidència 
 
a) Suport a l´Alcaldia en l'exercici de les seves funcions de direcció del Govern 

i de l'administració municipal, així com en aquells altres assumptes o 
matèries que aquest disposi.  

b) Direcció del desenvolupament del Pacte de Ciutat per a la Promoció 
Econòmica i la Cohesió Social.  

c) Direcció del Pla de Govern 2016-2019. 

d) Canalització de la informació des de l´administració i la resta de l´equip de 
govern cap a l´alcaldia. 

e) Seguiment del compliment dels acords polítics de ple  

f) Suport a l’Alcaldia en la confecció dels ordres del dia de la Junta de Govern 
Local, de les comissions informatives i del Ple 

g) Assessorar i proposar les relacions institucionals d’acord amb les directrius 
emanades directament de l’alcaldia i resta d’òrgans de govern.  

h) Coordinació dels diferents plans i/o programes d’actuació anuals o 
plurianuals.  

i) Coordinació de l’acció del Govern municipal amb el Comissionat del Centre 
Històric.  

j) Seguiment dels diferents estudis estratègics en curs.  

k) Assumpció de qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a 
cap altre òrgan municipal. 

 
 

6. Regidora delegada de Comunicació 
 

a) Direcció i impuls de la política de comunicació municipal amb la ciutadania i 
amb els mitjans de comunicació. 

b) Potenciació de les iniciatives comunicatives que facilitin l’acostament i el 
coneixement entre l’administració municipal i la ciutadania d’acord amb la 
regidoria corresponent. 

c) Desenvolupament de campanyes informatives i dels plans per a la difusió 
dels missatges institucionals. 

d) Coordinació i seguiment dels diversos canals de comunicació municipals. 

e) Coordinació de línies estratègiques municipals en l’àmbit de la comunicació. 

f) Supervisió de la correcta aplicació de la imatge corporativa municipal en tot 
tipus de suports gràfics interns i externs. 
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g) Coordinació amb entitats i organitzacions relacionades amb l’àmbit de la 
comunicació. 

h) Assessorament en matèria de comunicació. 

i) Direcció del servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris a 
l’espai urbà. 

j) Gestió de les relacions institucionals en l’àmbit de la comunicació. 

k) Vetllar perquè la comunicació interna en l’estructura municipal sigui àgil i 
eficaç. 

 
CRISTINA CRUZ MAS 
 
7. Regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 

a) Lideratge dels programes transversals d'ocupació a l’Ajuntament de 
Manresa. 

b) Promoció de les polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra 
l’exclusió sociolaboral. 

c) Direcció i gestió del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO). 

d) Direcció de l’Observatori del Mercat de Treball i d’altres recursos 
d’informació sociolaboral. 

e) Interlocució davant d’altres administracions en allò referent a ocupació, 
formació ocupacional i economia social. 

f) Promoció de polítiques de millora de la competitivitat de les empreses a 
través de la formació dels recursos humans i el suport en els processos de 
selecció de personal qualificat.  

g) Impuls de l’ocupació en els camps del cooperativisme, les societats laborals 
i l’economia social.  

h) Direcció del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de 
Manresa.  

i) Impuls de l'economia verda i social.  

 

 
JAUME ARNAU CAPITÁN 
 
8. Regidor delegat de Comerç i Mercats 
a) Desenvolupament de les polítiques de promoció del comerç de la ciutat. 

b) Gestió de les polítiques de mercats municipals, mercats de venda no 
sedentària i fires de caràcter exclusivament comercial. 

c) Impuls de polítiques de suport al comerç. 

d) Proposta d’autoritzacions de l’ús de la via pública dels mercats de venda no 
sedentària i les fires de caràcter comercial, incloses les propostes de 
disciplina i sancionadores. 

e) Proposta de resolució de les propostes d’ajuts i subvencions destinats a la 
dinamització d’activitats comercials, econòmiques i empresarials. 
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f) Proposta de resolució dels expedients derivats de la gestió del Mercat de 
Puigmercadal, inclosos els de disciplina i sancionadors. 

 
9. Regidor delegat d’Indústria 
a) Desenvolupament de les polítiques de promoció de la indústria de la ciutat. 

b) Actuacions per al desenvolupament, actualització i millora als polígons 
industrials. 

c) Direcció del Pla industrial integral de Manresa i el Pla de Bages.  

d) Proposta de resolució d’ajuts i subvencions a la indústria.  

e) Impuls de polítiques de suport a les empreses industrials. 

 
POL HUGUET ESTRADA 

10. Regidor delegat de Participació 
 
a) Relació amb les entitats de la ciutat en l’àmbit de la participació ciutadana. 

b) Direcció i gestió dels processos participatius de qualsevol caràcter en 
col·laboració amb la regidoria competent de la temàtica i/o assumpte sotmès 
a participació ciutadana. 

c) Estudi i revisió del Reglament de Participació Ciutadana i seguiment dels 
consells territorials i sectorials de participació i del plenari del Consell de 
Ciutat.  

d) Seguiment del desenvolupament del Pacte de Ciutat per a la Promoció 
Econòmica i la Cohesió Social.  

e) Seguiment del Pla de Govern 2016-2019. 

 
 
VALENTÍ JUNYENT TORRAS  (provisionalment) 
 
11. Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Festes 
a) Direcció i desenvolupament de les polítiques de concertació amb els agents 

socials i econòmics dins de l’àmbit de la Promoció Econòmica. 

b) Desenvolupament i coordinació del Pla de projecció exterior de la ciutat. 

c) Participació en òrgans de promoció de la ciutat. 

d) Elaboració i seguiment de programes amb finançament europeu.  

e) Impuls a  la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 

f)      Impuls de les tecnologies TIC com a motor econòmic de la ciutat. 

g) Desenvolupament i execució dels esdeveniments festius més rellevants del 
calendari festiu local (Festa de la Llum, Fira de l’Aixada i Festa Major). 

 
 
C. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
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ÀNGELS SANTOLÀRIA MORROS 
 
12.  Regidora delegada d’Acció Social 
 

a) Desenvolupament de les competències municipals en matèria de serveis 
socials, amb especial atenció als serveis socials bàsics. 

b) Direcció política dels serveis i prestacions inclosos en la cartera de serveis 
socials. 

c) Desenvolupament dels serveis i prestacions d’àmbit local derivats de 
l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.  

d) Direcció i desenvolupament de la política d’ajuts socials i econòmics a 
persones i famílies en situació de risc i d’exclusió. 

e) Elaboració de propostes relacionades amb l’ús d’habitatges socials adreçats 
a persones amb situació de necessitat.  

f) Direcció de les taules específiques en matèria social.  

g) Coordinació de les relacions amb les entitats del Tercer sector. 

h) Gestió dels serveis especialitzats de titularitat municipal. 

i) Gestió del servei d’atenció a la família.  

j) Impuls i seguiment de les clàusules socials. 

k) Resolució dels expedients sancionadors per l’incompliment de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos. 

 
13. Regidora delegada de Cooperació 
a) Impuls, gestió i direcció dels programes de solidaritat i cooperació 

internacional. 

b) Impuls i desenvolupament de programes de sensibilització i educació en 
valors solidaris i la cultura de la pau, així com de promoció del comerç just, 
el consum responsable i l’economia solidària. 

c) Direcció dels programes de suport a persones refugiades. 

d) Direcció i gestió política de la Casa de la Pau Flors Sirera. 

e) Foment de la compra ètica pública a nivell local i català. 

 
ANNA CRESPO OBIOLS 
 
14. Regidora delegada de Cultura i Joventut 
 
a) Elaboració i desenvolupament del projecte cultural de ciutat. 

b) Planificació, programació i foment de la cultura. 

c) Gestió dels equipaments culturals. 

d) Foment de la indústria cultural de la ciutat. 
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e) Coordinació de les activitats relacionades amb la capitalitat cultural Manresa 
2018. 

f) Foment de la interrelació entre les diverses cultures. 

g) Desenvolupament i direcció de la política museística, arxiu històric, 
biblioteques i centres cívics. 

h) Promoció de la cultura artística en totes les seves vessants:  arts 
escèniques, música i dansa, arts plàstiques i visuals, cinema i creació 
audiovisual, divulgació de la literatura, el coneixement i el pensament. 

i) Impuls de la normalització lingüística. 

j) Incoació i proposta d’atorgament d’honors i distincions i de denominació de 
vies públiques. 

k) Desenvolupament del Pla d’equipaments culturals i difusió del patrimoni 
artístic material, conjuntament amb la Regidoria de Planejament i Projectes 
Urbans, així com l’immaterial.  

l) Foment de la memòria històrica.  

m) Relació amb entitats i moviments juvenils. 

n) Impuls, gestió i direcció dels programes integrals de joventut que es 
desenvolupin des de l’àmbit municipal. 

o) Desenvolupament de polítiques juvenils a la ciutat a través del Pla Local de 
Joventut i l’Oficina Jove del Bages. 

p) Coordinació i concertació amb institucions i entitats per al desenvolupament 
de polítiques d’emancipació i participació juvenil. 

q) Control i seguiment de la gestió de les instal·lacions juvenils municipals. 
 
 
JOAN CALMET PIQUÉ 
 
15. Regidor delegat d’Habitatge i Barris 

a) Direcció i desenvolupament de les polítiques de promoció de l’habitatge 
públic i del lloguer social, i de les mesures facilitadores de l’accés a 
l’habitatge. 

b) Gestió i manteniment del parc d’habitatges públics i impuls de noves 
fórmules per ampliar-lo. 

c) Aplicació del Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de Manresa 
sobre els habitatges desocupats en situació anòmala.  

d) Coordinació del nou Pla Local d’Habitatge. 

e) Aplicació en l’àmbit municipal de la legislació afavoridora del dret a 
l’habitatge.  

f) Direcció de la Taula municipal de l’Habitatge.  

g) Interrelació amb les entitats, col·lectius i propietaris per implementar 
mesures d’ampliació del parc d’habitatges de lloguer social. 

h) Atenció a les necessitats específiques dels barris i seguiment dels Plans 
comunitaris.  
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i) Impuls i foment de la proximitat de l’Ajuntament a la ciutadania, amb una 
finestreta única per a les Associacions de Veïns.  

j) Desenvolupament del Pla de Civisme i aplicació de l’ordenança que el 
regula, inclosa la resolució dels expedients de disciplina i sancionadors. 

k) Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques 
de serveis funeraris de la ciutat, i expedició de títol de dret funerari del 
Cementiri Municipal. 

 

 
M. MERCÈ ROSICH VILARÓ 
 
16.  Regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
a) Desenvolupament de polítiques adreçades a la inclusió de les persones amb 

qualsevol tipus de discapacitat. 

b) Impuls i direcció de les polítiques d’acollida i foment de la integració de la 
població immigrada, així com de sensibilització a la població autòctona sobre 
el fet migratori, afavorint espais de reflexió, diàleg i intercanvi. 

c) Foment i impuls de polítiques de lluita contra actes de xenofòbia i racisme, i 
qualsevol acte d’intolerància que posi en perill la convivència ciutadana. 

d) Impuls i gestió de programes d’innovació social i d’inclusió en la comunitat 
de les persones vulnerables.  

e) Foment del voluntariat. 

f) Desenvolupament del Pla d’Inclusió social. 

g) Impuls i direcció dels programes integrals d’atenció a la infància que es 
desenvolupin des de l’àmbit municipal, com el programa Ciutat Amiga de la 
Infància: Pla Local d’Infància i Adolescència. 

h) Desenvolupament de les competències municipals en salut pública, en la 
seva vessant de protecció i promoció de la salut, així com tot el que afecta a 
la salubritat pública: programa de gestió del risc i control de la seguretat 
alimentària i programa de sensibilització i educació sanitària i d’hàbits de 
vida saludable a la població, amb especial cura als programes de salut 
escolar. 

i) Informació i sensibilització ciutadana en matèria de salut. 

j) Desenvolupament del Programa de prevenció de les drogodependències i 
altres addiccions. 

k) Impuls i foment de les polítiques de concertació i coordinació dels diferents 
serveis sanitaris i sociosanitaris de la ciutat. 

l) Elaboració, redacció i impuls del Pla de Salut 2016-2020. 

m) Impuls i direcció dels programes integrals d’atenció a la gent gran que es 
desenvolupin des de l’àmbit municipal, com el programa Ciutat Amiga de la 
Gent Gran. 

n) Foment de l’envelliment actiu i de la participació de la gent gran. 

o) Desenvolupament de polítiques adreçades a la lluita contra els 
maltractament a les persones per raó d’edat.  
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p) Gestió de la política municipal de protecció dels animals i foment i control de 
la tinença responsable d’animals. Propostes de sanció per l’incompliment de 
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos.  

 
 
17. Regidora delegada  d’Ensenyament i Universitats 
 
a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria educativa. 

b) Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius 
propis: Escola d’Art, Conservatori Municipal de Música i Escola Municipal de 
Música, i les escoles bressol municipals. 

c) Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació 
educativa i suport a l’escolarització.  

d) Direcció de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

e) Impuls i suport a l’educació d’adults i al llarg de la vida.  

f) Relació amb les associacions de pares i mares en matèria educativa. 

g) Presidència i dinamització del Consell Escolar Municipal. 

h) Desplegament del Pla Educatiu d’Entorn, en col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els diferents 
agents educatius de la ciutat.  

i) Coordinació dels Consells d’Infants i Adolescents i d’altres accions de 
dinamització pedagògica.  

j) Suport als programes per a la millora de l’èxit escolar.  

k) Foment de l’activitat de recerca científica i tècnica. 

l) Foment de noves titulacions universitàries. 

m) Impuls i suport al campus universitari i als serveis vinculats a la Universitat. 
 
 
CRISTINA CRUZ MAS 
 
18. Regidora delegada de la Dona i Igualtat 
a) Política de promoció, revalorització i reconeixement social de les dones de la 

ciutat en tots els àmbits de la vida pública. 

b) Impuls i desenvolupament del Pla d’Igualtat i d’atenció a les Dones. 

c) Direcció i gestió del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD 
Montserrat Roig). 

d) Impuls i promoció de polítiques en contra de la violència masclista. 

e) Foment i impuls de les polítiques d’igualtat en tots els àmbits. 

f)     Desplegament de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
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JORDI SERRACANTA ESPINALT 
 
19. Regidor delegat d’Esports 
 
a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria esportiva. 

b) Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives 
municipals. 

c) Revisió, redacció i desplegament del Mapa d’Instal·lacions Esportives de 
Manresa, en col·laboració amb la Regidoria de Planejament i Projectes 
Urbans.  

d) Col·laboració amb institucions i entitats per a la formació en l’àmbit de la 
medicina de l’esport 

e) Resolució d’autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions esportives per a 
actes de caire esportiu i no esportius. 

f) Promoció de l’esport a tots nivells i edats, particularment l’esport en edat 
escolar i de lleure, i també de l’esport-salut, l’esport de competició i  l’esport 
adaptat i inclusiu.  

g) Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives, particularment 
pel que fa a l’esport de base i l’organització d’esdeveniments esportius.  

h) Incoació i proposta d’atorgament de distincions al mèrit esportiu. 
 
 
D. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
 
JOSEP MARIA SALA ROVIRA 
 
20. Regidor delegat d’Hisenda i Organització 
 
a) Elaboració, direcció i execució del pressupost, d’acord amb les bases 

d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Manresa. 

b) Control i seguiment de les finances de les empreses municipals. 

c) Ordenació de despeses i ordenació de pagaments fins al límit previst a 
l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

d) Elaboració i aplicació de les ordenances fiscals. 

e) Direcció de les polítiques d’organització de l’ajuntament: elaboració de 
l’organigrama funcional, control dels sistemes de procediments i tràmits, 
impuls de l’elaboració dels catàlegs de serveis i procediments, impuls de 
l’elaboració dels sistemes d’indicadors de gestió i quadres de comandament 
integral i qualsevol altre aspecte organitzatiu que afecti al personal i/o als 
processos de gestió interna. 

f) Impuls i direcció dels processos de modernització de l’administració 
municipal i de les reformes organitzatives derivades.  
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g) Impuls i direcció dels processos de millora de l’atenció administrativa a la 
ciutadania i direcció de  l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 

h) Direcció dels sistemes informàtics municipals i de l’aplicació de les noves 
tecnologies en l’administració municipal.  

i) Vist i plau dels certificats emesos per l’administració municipal. 

j) Aprovació de padrons fiscals. 

k) Direcció de l’oficina de barems.  

l) Aprovació l’ execució de la instal·lació i instar la legalització de les càmeres 
de vigilància de trànsit i de  seguretat en els edificis municipals.  

m) Resolució de recursos administratius en matèria de gestió tributària, 
inspecció i recaptació. 

n) Resolució en matèria d’estadística, censos i padró d’habitants. 

o) Resolucions en l’exercici de les facultats derivades de la normativa vigent en 
l’àmbit de l’aplicació dels tributs. 

 
21. Regidor delegat de Seguretat Ciutadana 
   

a) Prefectura de la Policia Local. 

b) Direcció i ordenació general dels serveis de la Policia Local en totes les 
actuacions i matèries pròpies de l’àmbit de seguretat ciutadana i del Cos de 
la Policia Local. 

c) Foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat. 

d) Impuls de la instal·lació  i legalització de les càmeres de vigilància de  trànsit 
i de  seguretat en els edificis municipals.  

e) Resolució en matèria de potestat sancionadora en relació a infraccions 
comeses contra l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos sempre que les infraccions 
hagin estat comeses en espais i vies públiques. 

f) Resolució de les autoritzacions d’ús i ocupació de la via pública temporals, 
així com de la disciplina i dels sancionadors que se’n puguin derivar. 
S’exceptuen les obres de rases, serveis soterrats, guals, zones restringides 
a la circulació, zones d’estacionament regulat, reserves d’estacionament no 
puntuals, les fires i mercats de caràcter comercial.  

g) Resolució de les autoritzacions per circular per les illes de vianants. 

h) Resolució de les llicències i autoritzacions de tot tipus d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives a la via pública, de caràcter extraordinari, així com de 
la disciplina i dels expedients sancionadors d’aquesta matèria. 

i) Resolució de llicències relacionades amb la publicitat a l’espai públic i 
aplicació de les sancions derivades. 

j) Resolució per a l’atorgament de llicències de taxis i dels expedients 
sancionadors que se’n derivin.  

k) Resolució en matèria de trànsit, seguretat viària i seguretat ciutadana, i dels 
expedients sancionadors que se’n derivin, en l’exercici de les facultats 
derivades de la legislació.  
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l) Resolució d’expedició de targetes d’armes i dels expedients sancionadors 
que se’n puguin derivar. 

m) Resolució de recursos administratius en matèria de trànsit. 

n) Resolució d’expedició de targetes de mobilitat reduïda i dels expedients 
sancionadors que se’n puguin derivar. 

 
JAUME TORRAS OLIVERAS 
 
22. Regidor delegat de Recursos Humans i Transparència 
 
a) Direcció i definició de les polítiques de gestió dels Recursos Humans de 

l’Ajuntament: relació de llocs de treball, elaboració de la plantilla orgànica 
municipal, selecció de personal, formació contínua, règim econòmic del 
personal, seguretat i salut laboral. 

b) Atorgament de llicències i permisos, declaració de situacions administratives 
del personal , autoritzacions de comissions de servei i d’assistència a cursos 
de formació. 

c) Autorització de la percepció de retribucions complementàries del personal 
que no siguin fixes ni periòdiques. 

d) Autorització de la percepció de les indemnitzacions previstes al Reial decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 

e) Seguiment del compliment dels principis deontològics pel personal municipal 
i proposta respecte del règim d’incompatibilitats i del règim disciplinari. 

f) Direcció de la negociació col·lectiva: pactes i acords de condicions amb la 
representació del personal per la determinació de les condicions de treball 
de tot el personal i tot allò que se’n derivi per al seu compliment. 

g) Contractació i extinció dels contractes de treball del personal laboral i 
nomenament i cessament del personal funcionari.  

h) Aprovació de les bases de selecció del personal i dels procediments de 
provisió de llocs de treball. 

i) Gestió de la rúbrica.  

j) Seguiment dels processos informàtics municipals. 

k) Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves 
tecnologies i l’administració electrònica i foment del seu coneixement entre 
la ciutadania.  

l) Desplegament de l’administració electrònica a la majoria dels tràmits i 
serveis municipals per tal de facilitar encara molt més a la ciutadania l’accés 
a l’Ajuntament.  

m) Impuls, gestió i direcció del desplegament i el compliment de la normativa en 
matèria de transparència.  

n) Seguiment del compliment de la normativa sobre transparència i dels 
principals índexs de transparència de l’activitat municipal. 

o) Implantació a tota l’organització municipal d’un sistema d’avaluació que 
permeti valorar objectivament la seva gestió. 
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23. Regidor delegat de Protecció Civil 

a) Direcció i coordinació de l’atenció a les emergències i dels serveis de 
Protecció Civil. 

b) Relació amb l’Associació de Defensa Forestal del Pla de Bages. 

c) Gestió i execució dels Plans d’Emergència Municipals i Protocols d’Actuació. 

d) Desenvolupament de polítiques locals de prevenció i autoprotecció. 
 

Cinquè. De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de 
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, és 
competent per autoritzar un matrimoni civil l’alcalde del municipi on se celebri el 
matrimoni o el regidor o regidora en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la 
competència per autoritzar un matrimoni civil serà de l’alcalde i, a més, mitjançant 
delegació conferida per aquesta Resolució, també l’exerciran els tinents d’alcalde.  

Sisè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan. 

En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text 
següent: 

"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació 
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al 
BOPB del dia ____________________ 

 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària.  
 
Setè. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia 22 de maig de 2017, i tindran 
vigència dintre del mandat corporatiu 2015-2019, sense perjudici de la facultat 
d’avocació d'aquesta Alcaldia.  
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Vuitè. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les 
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà 
exercida la facultat de suplència en base a aquesta  resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la 
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.  

 
Novè. A partir del dia 22 de maig de 2017, data d’entrada en vigor d’aquesta 
Resolució, quedarà sense vigència la Resolució de l’alcalde núm. 7356, de 9 de 
setembre de 2016. 
 
Desè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província. “ 
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2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4784, de 29 de maig de 
2017, sobre modificació de la delegació de la Presidència i la 
Vicepresidència de les Comissions Informatives i adscripció de membres.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Modificar la resolució del’alcalde núm. 912, de 4 de febrer de 2016, en els 
aspectes següents: 
 
1. Delegar la Presidència i la Vicepresidència de les Comissions Informatives creades 
per acord del Ple de 21 de gener de 2016 en els membres corporatius següents: 
 
a) Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat 
 
President: Joan Calmet Piqué 
 
b) Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones 
 
Presidenta:    Àngels Santolària Morros 
Vicepresidenta:  Anna Crespo Obiols  
 
 
2. Adscriure a les Comissions Informatives creades per acord del Ple de 21 de gener 
de 2016 els membres corporatius següents, designats pels Grups Municipals de CDC i 
ERC:  
 
a) Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat 
 
Vocal suplent pel Grup Municipal de CDC: Josep M. Sala Rovira 
Vocal suplent pel Grup Municipal d’ERC: Pol Huguet Estrada 
 
 
b) Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones 
 
Vocal titular pel Grup Municipal d’ERC: Cristina Cruz Mas 
Vocal suplent pel Grup Municipal d’ERC: Mireia Estefanell Medina 
 
 
c) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 
 
Vocal titular pel Grup Municipal de CDC: Àuria Caus Rovira 
Vocal suplent pel Grup Municipal de CDC: Jordi Serracanta Espinalt 
 
 
d) Comissió Informativa de Territori 
 
Vocal suplent pel Grup Municipal de CDC: Jaume Arnau Capitán 
 
Vocal titular pel Grup Municipal d’ERC: Pol Huguet Estrada 
Vocal suplent pel Grup Municipal d’ERC: Jaume Torras Oliveras 
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3. Amb aquestes delegacions/designacions, la composició de les comissions 
informatives serà la següent: 
 
a) Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat 
 
 President  Vicepresidenta 

Joan Calmet Piqué Àuria Caus Rovira 
Grups municipals Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal de CDC Jaume Arnau Capitán Josep M. Sala Rovira 
Grup municipal d’ERC Cristina Cruz Mas Pol Huguet Estrada 
Grup municipal de la CUP Jordi Garcés Casas Jordi Masdeu Valverde 
Grup municipal del PSC Felip González Martín Mercè Cardona Junyent 
Grup municipal de C’s Miguel Cerezo Ballesteros Andrés Rojo Hernández 
Grup municipal de DM José Antonio Sierra Grande ----------------------------- 
Regidor no adscrit Miquel Davins Pey ----------------------------- 

 
b) Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones 
 
 Presidenta  Vicepresidenta 

Àngels Santolària Morros Anna Crespo Obiols 
Grups municipals Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal de CDC M. Mercè Rosich Vilaró Jordi Serracanta Espinalt 
Grup municipal d’ERC Cristina Cruz Mas Mireia Estefanell Medina 
Grup municipal de la CUP Jordi Garcés Casas Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Mercè Cardona Junyent Felip González Martín 
Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Miguel Cerezo Ballesteros 
Grup municipal de DM José Antonio Sierra Grande ----------------------------- 
Regidor no adscrit Miquel Davins Pey ----------------------------- 

 
c) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 
 
 President  Vicepresident 

Josep M. Sala Rovira Jaume Torras Oliveras 
Grups municipals Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal de CDC Àuria Caus Rovira Jordi Serracanta Espinalt 
Grup municipal d’ERC Mireia Estefanell Medina Marc Aloy Guàrdia 
Grup municipal de la CUP Jordi Masdeu Valverde Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Felip González Martín Joaquim Garcia Comas 
Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Miguel Cerezo Ballesteros 
Grup municipal de DM José Antonio Sierra Grande ----------------------------- 
Regidor no adscrit Miquel Davins Pey ----------------------------- 
 
d) Comissió Informativa de Territori 
 
 President  Vicepresident 

Marc Aloy Guàrdia Jordi Serracanta Espinalt 
Grups municipals Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal de CDC Joan Calmet Piqué Jaume Arnau Capitán 
Grup municipal d’ERC Pol Huguet Estrada Jaume Torras Oliveras 
Grup municipal de la CUP Gemma Tomàs Vives Jordi Garcés Casas 
Grup municipal del PSC Joaquim Garcia Comas Felip González Martín 
Grup municipal de C’s Miguel Cerezo Ballesteros Andrés Rojo Hernández 
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Grup municipal de DM José Antonio Sierra Grande ----------------------------- 
Regidor no adscrit Miquel Davins Pey ----------------------------- 
 
 
Segon. Continua vigent la Resolució de l’alcalde núm. 912, de 4 de febrer de 2016, en 
tots aquells aspectes no modificats expressament per aquesta i per les modificacions 
puntuals de les resolucions núm. 1846, 7234 i 576, de 2 de març i 7 de setembre de 
2016, i de 30 de gener de 2017, respectivament. 

 
Tercer.  Comunicar aquesta resolució als membres corporatius afectats, a l’efecte 
d’acceptació de la delegació que els ha estat conferida. 
 
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne  compte 
al Ple de la Corporació en la propera sessió que es porti  a terme.” 
 
 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4785, de 29 de maig de 

2017, sobre modificació de nomenament de membres de Consells de 
Districte. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Modificar la resolució núm. 1056, de 10 de febrer de 2016, sobre nomenar 

regidors i regidores per tal que formin part del Consell de Districte 
corresponent, i per a ocupar la presidència de la Mesa del Consell, en el 
sentit següent: 

a. Nomenar el senyor Pol Huguet Estrada com a Regidor de districte Llevant. 
 

b. Nomenar el senyor Jaume Arnau Capitán com a President de la Mesa del 
Consell de districte Ponent. 

 
Segon. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats, a l’efecte d’acceptació 

de la delegació que els ha estat conferida. 
 
Tercer.  Publicar aquesta Resolució en el  Butlletí Oficial de la Província.  
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4786, de 29 de maig de 

2017, sobre modificació de nomenament de membres de Consells 
Sectorials de Participació. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Modificar la resolució núm. 2473, de 18 de març de 2016, sobre delegar la 

presidència dels Consells Sectorials de Participació, en el sentit següent: 
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a. La presidència del Consell Municipal de Mobilitat serà exercida pel regidor 
senyor Jordi Serracanta Espinalt. 

 
b. La funcionària municipal que aixecarà acta de la sessió del Consell 

Municipal de Turisme serà la senyora Sònia Puyol González. 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució al regidor afectat, a l’efecte d’acceptació de la 

delegació que li ha estat conferida. 
 
Tercer.  Publicar aquesta Resolució en el  Butlletí Oficial de la Província.  
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5090, de 6 de juny de 

2017, sobre delegació d’atribucions a favor de la regidora senyora Neus 
Comellas Verdaguer. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Efectuar a favor de la regidora NEUS COMELLAS VERDAGUER una 
delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que 
corresponen a la Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Festes, d’acord amb 
el contingut següent, establert a la resolució de l’alcalde núm. 4619, de 19 de maig de 
2017, que es reprodueix a continuació: 
 

“11.  Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Festes 
a) Direcció i desenvolupament de les polítiques de concertació amb els agents 

socials i econòmics dins de l’àmbit de la Promoció Econòmica. 

b) Desenvolupament i coordinació del Pla de projecció exterior de la ciutat. 

c) Participació en òrgans de promoció de la ciutat. 

d) Elaboració i seguiment de programes amb finançament europeu.  

e) Impuls a  la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 

f) Impuls de les tecnologies TIC com a motor econòmic de la ciutat. 

g) Desenvolupament i execució dels esdeveniments festius més rellevants del 
calendari festiu local (Festa de la Llum, Fira de l’Aixada i Festa Major).” 

 
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i 
execució en relació amb les competències delegades i no inclouen cap facultat 
resolutòria. Aquesta correspondrà al tinent d’alcalde senyor Joan Calmet Piqué, 
president de l’Àrea de Promoció de la Ciutat. 
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Segon. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan. 

En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text 
següent: 

"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació 
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al 
BOPB del dia ____________________ 

 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària.  
 
Tercer. Aquesta delegació tindrà efectes des del dia 6 de juny de 2017, i tindrà 
vigència dintre del mandat corporatiu 2015-2019, sense perjudici de la facultat 
d’avocació d'aquesta Alcaldia.  
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Quart. A partir del dia 6 de juny de 2017, data d’entrada en vigor d’aquesta Resolució, 
queda sense vigència l’assumpció provisional per part d’aquesta Alcaldia de les 
funcions de l’àmbit de la Regidora delegada de Projecció de Ciutat i Festes establerta 
a la Resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5092, de 6 de juny de 

2017, sobre adscripció de la senyora Neus Comellas Verdaguer al Grup 
Municipal de CDC. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
Primer.  Modificar la resolució d’aquesta Alcaldia núm. 6202, de 9 de juliol de 

2015, en el sentit que els membres corporatius adscrits al Grup 
municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, seran els 
següents: 

 
Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (GMCDC) 
 
Membres adscrits: Valentí Junyent Torras 
   M. Mercè Rosich Vilaró 

Joan Calmet Piqué 
Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Àuria Caus Rovira 
Jaume Arnau Capitán 
Neus Comellas Verdaguer 

 
President: Valentí Junyent Torras 
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Portaveu:   Àuria Caus Rovira 
Portaveu adjunt: Jordi Serracanta Espinalt 
Secretari:   Josep M. Sala Rovira 
 
 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la 

propera sessió que es porti a terme.” 
 
 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4799, de 30 de maig de 

2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde 
en la Presidència de la Junta de Govern Local del dia 30 de maig de 2017, 
amb caràcter reservat. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, el primer tinent 
d’alcalde, senyor Marc Aloy Guàrdia, el substituirà en la presidència de la Junta de 
Govern Local, convocada per avui 30 de maig de 2017, a les 12 hores, amb caràcter 
reservat  
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy 
Guàrdia. 
 
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. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic. 
 
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.” 
 
 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4888, d’1 de juny de 

2017, sobre contractació emergent dels treballs d’adequació del solar del 
carrer Sant Bartomeu, núm. 23-25 de Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va decidir que tots els temes 
relacionats amb el Cartipàs Municipal es debatrien en el punt de l’ordre del dia 
3.1. 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar el dictamen 5.2.1 i 
la proposició 7.3, atès que s’ha presentat una sol·licitud per a intervenir en 
aquests punts de l’ordre del dia. 
 

5.  ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 

5.2 Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  

5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pla Local d’Habitatge per 
al període 2017-2022. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Habitatge i Barris, d’1 de juny de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 
“La Llei catalana 18/2007, del dret a l’habitatge, regula el Plans Locals d’Habitatge i els 
defineix com l’instrument que  determina la política municipal d’habitatge i el marc de 
les actuacions que podran concertar-se  de forma preferent amb la Generalitat de 
Catalunya,  amb una vigència de sis anys. 

Com antecedent, l’Ajuntament va aprovar l’any 2007 un Pla Local d’Habitatge que 
tenia establerta una vigència fins a finals del  2015. El context socioeconòmic dels 
últims anys ha obligat a fer una  reformulació profunda de l’enfocament de la nova 
planificació en relació a la que establia l’anterior Pla, prioritzant l’obtenció d’habitatge 
social: l’impacte de la crisi econòmica, provocada principalment per l’especulació 
immobiliària, ha donat com a resultat l’exclusió residencial de moltes famílies que es  
troben amb la impossibilitat d’afrontar les despeses de l’habitatge. 

Davant d’aquest nou context socioeconòmic, l’Ajuntament, especialment en l’àmbit 
dels serveis socials, ha obert línies d’actuació que permeten atendre les famílies que 
no disposen de recursos econòmics per fer front als pagaments relacionats amb 
l’habitatge.  

La primera adaptació de la planificació municipal en matèria d’habitatge, prioritzant 
l’obtenció d’habitatges assequibles, s’ha portat a terme en el marc del planejament 
urbanístic,  amb l’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística  Municipal.  

El Ple de la Corporació, el 23 de juliol de 2015 va acordar redactar un nou Pla Local 
d’Habitatge,  amb l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona.  

L’assistència tècnica de la Diputació s’ha portat a terme per part de la consultora GMG 
Plans i Projectes, SLP, en qualitat d’equip redactor, amb la supervisió de l’Oficina 
d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la 
Diputació i amb el suport intern dels serveis municipals.   

Com a situació de partida referencial, el nou Pla s’emmarca en el Pla del Dret a 
l’Habitatge de Catalunya, aprovat  pel Decret 75/2014 que inclou Manresa en la relació 
de municipis de demanda forta i acreditada d’habitatge.  

En la redacció del Pla s’han prioritzat els processos de participació. En aquest sentit 
s’ha treballat en el marc de la Taula Municipal per a l’Habitatge, amb els diversos 
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grups municipals i  amb les entitats del tercer sector; obrint les sessions consultives a 
les associacions veïnals, formacions polítiques, col·legis professionals, entitats 
públiques i privades vinculades  a aquest àmbit d’actuació  i a tots els altres col·lectius  
i ciutadania en general que han volgut participar-hi.    

El seguiment i validació de les propostes tècniques i de les aportacions de les sessions 
participatives s’ha instrumentalitzat mitjançant una comissió redactora integrada pels 
regidors i tècnics dels serveis municipals implicats en les polítiques d’habitatge, el 
gerent de FORUM,S.A., l’equip redactor i la tècnica supervisora de la Diputació.  

El contingut del Pla redactat s’estructura a partir dels continguts que prescriu l’art. 14 
de la llei 18/2007, en dos apartats diferenciats:  

. Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi 

. Pla d’acció: objectius i propostes d’actuació 

Per a la definició dels continguts s’ha seguit la Guia metodològica per a la redacció de 
plans locals d’habitatge, editada per la Diputació el 2014, relligant i donant un nou 
impuls a totes les actuacions que ja es porten a terme i proposant-ne de noves.  

A la finalització de la redacció, la Diputació ha recepcionat el Pla de l’equip redactor i 
ha procedit ha entregar-lo  formalment a l’Ajuntament. 

El procediment d’aprovació del Pla es regula pels apartats 10 i 11 de l’art. 14 de la llei 
18/2007. L’apartat 10 atribueix la competència per a la seva aprovació al Ple de la 
Corporació. Aquesta regulació  sectorial s’aplica en concordança amb l’art. 52.2.r del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel DL 2/2003 
sobre les atribucions del Ple de la Corporació i amb l’art. 83 de la llei estatal 39/2015 
del Procediment Administratiu Comú sobre el tràmit d’informació pública. En el 
procediment d’aprovació del Pla s’apliquen els principis de l’actuació administrativa 
d’economia processal i de celeritat i simplicitat - arts. 71.1 i 72.1 de la Llei 39/2015 i 
art. 31.2 de la Llei catalana 26/2010 -  

D’acord amb aquesta exposició,  

En exercici de les meves competències com a regidor delegat d’habitatge i barris , 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Aprovar inicialment el PLA LOCAL D’HABITATGE per al període 2017-2022 
que s’adjunta a aquest dictamen. 
http://www.manresa.cat/docs/docsArticle/7704/plh_manresa_ple_15.6.17.pdf 

Segon. Obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils, amb la finalitat que es 
puguin presentar al·legacions al Pla, determinant-se que en el supòsit que no es 
presenti cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu, 
sense necessitat d’adoptar-se cap altre acord, condicionant-se l’efectivitat a la seva 
publicació. 

Tercer. Comunicar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya l’aprovació del Pla, en el moment que quedi 
aprovat definitivament, i trametre-li un exemplar, donant compliment a l’apartat 11 de 
l’art. 14 de la llei 18/2007, del dret a l’habitatge.”  
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L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gabriela Islas Arzamendi que, en 
representació de la Federació d’Associació de Veïns de Manresa, ha demanat 
per a intervenir en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
La senyora Gabriela Islas Arzamendi, en representació de la Federació 
d’Associació de Veïns de Manresa, inicia la intervenció recordant a tots els presents 
que el plenari ha aprovat per unanimitat mocions proposades per la PAHC per aturar 
els desnonaments que encara s’estan produint, mocions per evitar la pobresa 
energètica quan encara hi ha famílies a les que els tallen la llum impunement, mocions 
per sancionar els bancs que mantenen els pisos buits per especular i no fent-se 
efectiva cap sanció i assumptes com la redacció del Pla Local d’Habitatge de l’any 
2014, trobant-nos davant d’una gran situació d’emergència d’habitatge. 
 
Afegeix que la Diputació de Barcelona ha pagat la redacció del nou Pla per un import 
de 20.000 euros i ara l’equip de govern el vol aprovar quant abans millor, sense haver 
lliurat els documents que conté el Pla, com la Memòria de Participació o el calendari 
amb el desglossat pressupostari. 
 
Volen conèixer el contingut de la Memòria de Participació, ja que s’han organitzat  
reunions i s’ha exposat la versió dels problemes i les solucions només des del punt de 
vista del govern, fent cas omís de totes les propostes que des de la PAHC es van 
redactar. 
 
En relació al Pla Local d’Habitatge i respecte a la seva diagnosi, manifesta que  
reconeix tres situacions greus: que hi ha moltes persones sense casa, que hi ha 
moltes cases sense gent i que hi ha moltes cases que no es poden habitar perquè 
necessiten ser rehabilitades. 
 
El document del Pla no especifica de forma clara quantes famílies tenen greus 
problemes d’habitatge i quantes persones estan vivint en habitatges indignes, sí que 
s’han posat números a uns objectius específics que s’han d’omplir a la finalització del 
Pla, l’any Sant, l’any 2022. 
 
El Pla descriu 38 mesures que suposadament han deixat de satisfer aquestes 
demandes i quan s’analitzen acuradament, algunes són imprescindibles, com la 
centralització del registre de demandes, vergonyós que no s’hagi fet abans. 
 
Altres mesures que s’estan aplicant però que no han resolt el problema, com la 
mediació amb els bancs per a obtenir pisos, ja que no s’apliquen amb contundència 
les mesures de pressió contra els bancs. 
 
També hi ha mesures, com eradicar les plomes d’aigua, la sensibilització ciutadana 
per cedir pisos privats, per lloguer o per implantar sistemes d’auditories energètiques. 
Una mesura molt necessària són els ajuts per rehabilitar pisos per a les persones 
grans. 
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Les prioritats d’execució del POUM són facilitar la construcció de pisos nous per als 
promotors bancaris.          
 
No hi ha mesures que continguin compromisos concrets que permetin tenir garanties 
de rehabilitar 200 habitatges, recuperar 470 habitatges desocupats o ampliar fins a 
200 habitatges per a lloguers socials.  
 
Una de les mesures que té més credibilitat és la de masoveria urbana que fa Càritas, 
ja que ha rehabilitat 9 pisos en dos anys, amb un lloguer adequat a les necessitats de  
persones sense ingressos suficients. 
 
Demanen la retirada de la proposta i la concreció d’unes mesures que assegurin 
actuacions per part de l’administració que possibilitin l’accés a l’habitatge de tots 
aquells ciutadans que es veuen exclosos. 
 
   
A continuació, l’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Calmet Piqué, regidor 
delegat d’Habitatge i Barris. 
 
 
El senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat d’Habitatge i Barris, inicia la 
intervenció agraint la intervenció de la senyora Gabriela Islas Arzamendi. 

Manifesta que es porta a la consideració del Ple el dictamen d’aprovació inicial del Pla 
Local d’Habitatge 2017-2022. Un document important, exhaustiu, que amb els seus 
diferents apartats ofereix, d’una banda, una fotografia molt precisa de la situació de 
l’habitatge a la ciutat de Manresa, detectant els seus dèficits i mancances, estableix les 
actuacions que caldria executar per incidir-hi i ho concreta de manera que, més enllà 
del marc teòric necessari però no suficient, permetrà actuar de forma decidida i 
important sobre les dues potes bàsiques que conformen l’àmbit de l’habitatge; la 
vessant social i la vessant urbanística i de planejament. 

El Pla incideix de forma necessària en aquests dos àmbits; el social perquè hi ha una 
emergència social que cal continuar atenent, perquè més enllà del Pla que es porta a 
l’aprovació, la feina que ja s’està fent en l’apartat social és ingent.  

I, respecte al Planejament, perquè el Pla ha de permetre poder aixecar la mirada i en 
els sis anys que té de durada, coincidint bona part amb el primer sexenni del Pla 
General aprovat recentment de forma definitiva, oferir eines, fórmules, maneres per 
aconseguir més habitatges a disposició de les necessitats de la ciutat, ja sigui de nova 
construcció, com de rehabilitació i posada en condicions d’una bona part dels milers de 
pisos buits que té la ciutat i no es troben en situació de fer-ne ús. 

Manifesta que per explicar per què s’ha fet el Pla Local d’Habitatge, és important posar 
de manifest que  -l’habitatge és una de les necessites bàsiques de les persones, el 
dret a un habitatge digne i adequat és un dret fonamental, i com a tal forma part dels 
Principis rectors de la política social recollits a l’Estatut, que en el seu article 26 diu 
textualment: - les persones que no disposin de recursos suficients tenen dret a accedir 
a un habitatge digne, per la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un 
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sistema de mesures que garanteixin aquest dret amb les condicions que determini el 
desplegament del marc legislatiu i normatiu. 

El Parlament de Catalunya va elaborar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, sobre el 
Dret a l’habitatge, i la mateixa llei desenvolupa els requisits que tenen com a objectiu 
garantir aquest dret. La pròpia llei estableix l’habitatge com a servei d’interès general i 
determina i concreta les competències locals i supramunicipals en aquest àmbit. 
Estableix que els mecanismes de desenvolupament dels municipis i de la Generalitat 
s’articularan entre ells i de forma específica els municipis a través d’un Pla Local 
d’Habitatge. 

L’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge suposa, d’una banda, atendre allò que la llei 
suggereix de forma ben explícita i, de l’altra, és el mecanisme necessari per concertar 
polítiques d’habitatge socials amb les administracions superiors, i més en concret amb 
la Generalitat de Catalunya i el seu òrgan executiu, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

La decisió de tirar endavant un Pla Local d’Habitatge és una voluntat política i aquesta 
no és altra que la de manifestar el compromís d’aquesta ciutat, representat en la 
proposta del seu govern i aprovada pel ple, amb les persones que hi viuen i amb les 
seves condicions habitacionals. 

La ciutat ha de poder donar resposta a les necessitats d’habitatge en tots els seus 
àmbits; el social, perquè hi ha una emergència que no es pot, ni es vol obviar, i el Pla 
Local com un document que pretén amb coherència amb el Pla General dotar la ciutat 
d’eines de planificació i millora del sòl existent i del que es pugui generar, així com dels 
seus edificis d’habitatges.       

Per aquests motius el mes de juliol de 2015 el Ple va aprovar la redacció del nou Pla 
Local d’Habitatge i va aprovar demanar l’assistència tècnica a la Diputació de 
Barcelona. 

L’elaboració del Pla Local ha estat un procés llarg i intens, iniciant-se amb l’aprovació 
de la redacció del nou Pla i l’assistència tècnica, i la posada en marxa el gener del 
2016 per part de l’empresa GMG Plans i Projectes, designada per la Diputació per 
portar a terme els treballs previs a la seva redacció. 

L’equip redactor en tot moment ha comptat amb l’assistència de la Comissió de 
seguiment municipal, integrada pels regidors i regidores i els respectius equips tècnics 
de les Àrees de Territori i de Drets i Serveis a les Persones, en concret el personal 
dels departaments d’Acció Social, Planejament i Oficina Municipal d’Habitatge, així 
com de l’empresa municipal FORUM. 

Metodològicament s’ha seguit la guia que la Diputació de Barcelona estableix per a 
l’elaboració d’aquests plans. Aquesta guia dóna seguretat i rigor al procés, 
determinant, entre d’altres coses, la necessitat de la participació i la consulta en totes 
les fases del procés. S’ha comptat amb la participació de la Taula Local de l’Habitatge i 
amb d’altres entitats i formacions que, tot i que no formen part, incideixen fortament en 
l’àmbit. 
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Entre gener i abril del 2016, l’empresa va fer la recollida d’informació, interna i 
externament, per detectar i definir quina és la realitat del parc d’habitatges de la ciutat, 
així com les necessitats de la població pel que fa a l’accés i conservació. 

Les trobades amb les entitats i col·lectius del sector han ajudat de forma decisiva a 
marcar el perfil social del que seran les conclusions finals del Pla. 

El mes d’abril es va fer la primera presentació de l’evolució dels treballs a la Taula 
Local d’Habitatge. 

De maig a octubre de 2016, la recollida d’informació se centra més en el punt de vista 
urbanístic i en el mercat immobiliari, fent reunions entre la Comissió redactora i la 
Comissió de seguiment per contrastar informació i validar les dades d’una primera 
proposta de diagnosi. 

El mateix mes d’octubre es fa la segona sessió de treball amb la Taula Local 
d’Habitatge. 

El mes de novembre es redacta una primera proposta inicial d’actuacions en base als 
indicadors que la diagnosi assenyalava com a prioritaris. Aquestes actuacions es 
debaten i treballen en uns tallers participatius en què, de forma sectorial, es debaten i 
s’hi fan esmenes i aportacions de tota mena, la majoria de les quals seran 
incorporades a les successives versions del document. 

Grups Polítics, col·lectius professionals i entitats de l’àmbit treballen per separat el 
paquet inicial d’actuacions que la Comissió redactora i d’acord amb la Comissió de 
seguiment porten a debat. 

El primer refós final entre diagnosi i proposta d’actuacions es presenta públicament el 
mes de gener de 2017 i novament es recullen suggeriments que són incorporats al 
document. 

Finalment tancada la diagnosi i concretades les actuacions calia relligar-ho tot i 
consolidar-ho amb el Pla de Treball. Un Pla de Treball a dos anys, 2017 i 2018, que 
porta incorporat uns compromisos pressupostaris notables, que finalment donen la 
credibilitat necessària política i tècnica al conjunt del Pla. 

El procés d’elaboració ha estat de 18 mesos, durant el qual s’ha fet una feina ingent a 
tots nivells i pel que fa al calendari executat s’allunya molt lleugerament de l’inicialment 
previst. 

El contingut del Pla Local d’Habitatge 2017-2022 s’estructura en tres apartats: 

- Diagnosi i Objectius 

- Actuacions 

- Programació pels dos primers anys. 
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La Diagnosi és la fase que permet definir, detectar, radiografiar i determinar de forma 
precisa quina és la problemàtica de l’habitatge a la nostra ciutat. La conclusió s’explica 
a través de tres ítems: 

 1r. L’existència de nombrosos habitatges desocupats, en mans de grans 
tenidors o de petits propietaris, distribuïts per tot el municipi i de diferents èpoques 
constructives. 

 2n. L’existència d’un parc envellit amb necessitats de rehabilitació, concentrat 
de forma important en el Centre Històric.  

 3r. L’existència d’una important bossa de població exclosa del mercat de 
l’habitatge, que requereix poder accedir a habitatge de preu molt assequible i /o social. 

Aquests tres ítems vénen definits per una extensa mostra de dades de tots tipus que 
objectiven de forma clara i rotunda les tres afirmacions. 

En base al que ha explicat i dibuixat la diagnosi, les actuacions s’han de dirigir de 
forma molt important a incidir sobre aquests tres fronts, tenint en compte que algunes 
d’aquestes actuacions poden atacar-ne més d’una a la vegada donada la 
transversalitat de les mateixes problemàtiques. 

La constatació de les problemàtiques que la diagnosi posa en evidència, es converteix 
en uns objectius generals a resoldre i en una estratègia i actuacions orientades a 
resoldre les problemàtiques detectades.  

Els objectius generals fruit de la diagnosi es resumeixen en cinc apartats: 

1. Aconseguir el treball en xarxa entre les diferents administracions i les entitats 
per tal d’avançar en la unificació d’informació i de criteris d’accés a l’habitatge. 

 
És molt difícil avançar en una política global d’habitatge amb la dispersió actual de 
tot tipus d’informació. 

 
2. Aconseguir mobilitzar el parc d’habitatges buits actual, mitjançant tots els 

instruments legals que l’administració municipal té a les seves mans. 
 
És important remarcar que el 90% de l’habitatge buit està en mans de petits 
tenidors, dada que obliga a ser altament imaginatius i oberts per cercar mitjans per 
posar-los en el mercat de forma satisfactòria per totes les parts. 
 
3.   Ampliar el parc d’habitatges assequibles i socials en règim de lloguer per   
poder donar resposta a les necessitats més urgents. 
 
No es pot defallir en aquest punt donat que l’emergència habitacional és present  
a la nostra ciutat i hi ha la responsabilitat de donar resposta. 
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4. Continuar desenvolupant mesures per atendre l’emergència social i                            
 acompanyar-ho de mesures per a la prevenció de les situacions de risc 
 d’exclusió residencial.  
 
S’està fent, però cal reforçar-ho amb la voluntat d’ajudar perquè ningú en quedi 
exclòs. 
 
5. Fomentar la rehabilitació i condicionament d’habitatges públics i privats amb 

el doble objectiu de mobilitzar el parc vacant i alhora millorar les condicions 
d’habitabilitat del parc envellit. 

 
Ho marca el Pla General, l’existència d’una bossa important d’habitatges amb 
necessitats de rehabilitació, a vegades minsa i d’altres més importants, i si som 
capaços de posar novament en el mercat, pal·liarà de forma significativa els 
dèficits existents. 
 

A partir dels cinc objectius generals es proposen unes estratègies d’actuació, que 
d’una banda han d’establir les directrius per avançar cap als objectius del Pla i d’altra 
han de ser la guia que orienti la mateixa operativitat del Pla. 

Aquestes estratègies passen per la consolidació, coordinació i gestió dels serveis 
relacionats amb l’habitatge, els de l’oficina municipal d’habitatge, l’oficina local 
d’habitatge i l’empresa municipal FORUM, passen també per enfortir els mecanismes 
de mediació, negociació i pressió amb els grans tenidors. 

Un altre element clau, és incrementar la bossa de lloguer assequible i social, ja sigui 
amb habitatge d’origen públic i/o privat. 

Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges, emprant totes les fórmules que siguem 
capaços de promoure, impulsar o conveniar. 

Aquesta diagnosi i aquests objectius, un cop definits clarament, han d’anar 
acompanyats d’un paquet d’actuacions que els facin possibles d’aconseguir. 

La segona part dels continguts del Pla Local és la que té més importància, ja que 
demostra que el Pla, més enllà d’un document teòric ben elaborat, conté una voluntat 
clara i manifesta de ser útil. Una voluntat política de l’equip de govern que ha pogut 
constatar que és compartida per la majoria de Grups polítics del Ple i que s’acaba 
concretant en 38 actuacions agrupades en funció dels cinc blocs d’objectius esmentats 
anteriorment.   

Aquestes 38 actuacions estan desenvolupades en el marc d’altres tantes fitxes, 
cadascuna de les quals explicita de forma ordenada el contingut, els objectius, els 
beneficiaris, el calendari, la font o fonts de finançament, l’estimació econòmica, el 
model de gestió i uns indicadors del seguiment de l’actuació. 

38 actuacions, algunes de les quals ja s’estan duent a terme, altres es treballen de 
forma incipient i algunes són novetat en el marc de la gestió d’habitatge a la nostra 
ciutat. 
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Aquestes actuacions han estat objecte d’una intensa tasca a l’hora de confeccionar-
les. Cap d’elles és baladí, totes tenen una transcendència important i quan han sentit 
en algun àmbit de participació que n’hi havia massa dedicades a estudis o a gestió, 
s’ha d’afirmar que sense les unes són impossibles les altres, totes tenen una 
coherència com a conjunt i en la majoria dels casos no es poden fer actuacions del 
tipus que sigui sense l’estudi i la gestió prèvia que ens definiran de forma correcta 
l’abast i el contingut de la pròpia actuació. 

Una vegada definits els objectius, les estratègies i les actuacions, s’havia de posar un 
calendari i uns compromisos econòmics. 

Calendaritzar els temes és relativament senzill si es disposa dels recursos suficients, 
però en el context econòmic en què ens movem, no és senzill encaixar necessitats i 
voluntats amb possibilitats. 

Atesa la necessitat i voluntat de trobar aquest encaix entre les actuacions proposades 
al Pla i les possibilitats del pressupost municipal, el plantejament més realista i l’únic 
possible és fer una previsió anual.  

En aquest sentit la proposta que es porta a l’aprovació del Ple porta incorporades les 
partides pressupostàries del 2017 ja en execució i la previsió pel proper any 2018, de 
la qual estan informats els serveis econòmics de l’Ajuntament. 

Les previsions econòmiques pel proper exercici, situen el conjunt de despesa derivada 
del Pla en la xifra d’1.182.000 euros, dels quals aproximadament una tercera part està 
finançat per altres administracions, i prop del 50% del total és en concepte d’inversió i 
no pas de despesa. 

Són unes xifres que posen de manifest el pes i la importància del que es porta a 
aprovació. Tot i que alguns diran que són insuficients perquè les mancances són 
moltes, però donat el context en què ens movem la magnitud del que volem que 
s’aprovi és molt important. 

Pel que fa a la participació i la negociació amb els Grups Municipals, el senyor Calmet 
diu que parlarà sobre un apartat molt important en l’elaboració del Pla, respecte a la 
participació i la negociació política. 

Era exigència de les mateixes directrius tècniques del Pla, juntament amb la voluntat 
política de l’equip de govern, escoltar i deixar parlar a tothom. No és una tasca fàcil 
aconseguir que tothom es faci seu un document d’aquestes característiques, però 
tampoc és impossible. La metodologia emprada ha estat prou útil. 

No volen aprovar un Pla Local del Govern, voldrien aprovar i desenvolupar un Pla 
Local útil per a la ciutat de Manresa en la que tothom hagi pogut participar i que tothom 
es pugui fer seu. 

Des del treball de camp realitzat per l’empresa GMG, fins a la tasca de la Taula Local 
d’Habitatge, que agrupa fins a 19 entitats i col·lectius implicats en el tema de 
l’habitatge, a més dels Grups polítics, taula que s’ha convocat fins a 6 ocasions en 
diferents moments del procés de treball i amb la qual s’ha millorat el document de 
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treball d’una forma important, tot i gaudir d’una bona base, i que ha anat prenent forma 
d’una manera més precisa a partir d’aquestes sessions de participació. 

Aquestes sessions de participació han comptat també amb el contacte a nivell polític 
amb tots els Grups presents a la sala, per part del govern, amb voluntat d’escoltar, 
entendre i incorporar totes les possibles aportacions. 

Aportacions que en més d’una ocasió han estat una demanda més aprofundida 
d’informació d’alguns aspectes concrets i on s’ha procurat atendre tan aviat com s’ha 
pogut. Recorda la sessió informativa de divendres de la setmana passada, per donar 
una visió completa i sense embuts respecte als procediments sancionadors als grans 
tenidors, actuació que recull el Pla i que s’està portant a terme des de l’aprovació de la 
Llei. 

Fruit de les sessions de participació, dels tallers i de la posada en comú de les 
diferents visions polítiques, l’equip de govern considera que el document final del Pla 
Local té una riquesa de continguts i matisos que el fan altament vàlid des de moltes 
sensibilitats i punts de vista diferents. 

Per acabar l’exposició del Pla Local, manifesta que farà un resum en forma de 
conclusions.  

El Pla Local d’Habitatge és un document marc i estratègic de planificació que 
determina les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge. 

El marc normatiu marcat per la Llei 18/2017 estableix què són i què han de contenir 
aquests Plans, cosa que s’ha complert escrupolosament, tal i com indiquen els 
informes tècnics al respecte. 

La importància d’un document com aquest ve determinada pel fet que: 

- determina un camí a seguir pel que fa a les polítiques d’habitatge municipal. 

- permetrà relligar totes aquelles actuacions que ja es porten a terme i al mateix temps 
permetrà impulsar-ne de noves. 

- de les 38 fitxes d’actuacions esmentades, 11 s’estan duent a terme i algunes no amb 
la intensitat que caldria, però la resta són noves i la majoria van encaminades a 
dinamitzar el mercat de lloguer, amb especial atenció al lloguer social. 

El Pla Local permet la concertació de les polítiques municipals d’habitatge amb la 
Generalitat de Catalunya. Recorda que la Generalitat és l’administració competent en 
matèria d’habitatge i l’Ajuntament entoma la responsabilitat com l’administració més 
propera als veïns de la ciutat, amb voluntat de servir de la forma més eficaç possible 
als ciutadans i ciutadanes de Manresa. 

Aquesta voluntat i responsabilitat es concreten en unes actuacions, en un pla d’acció 
immediat i en uns compromisos econòmics de cabdal importància. 

No és un Pla teòric ple de bones intencions, és un Pla pràctic, aplicable i amb 
compromís d’aplicació. Es pot afirmar que és una molt bona eina de treball. 
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Per acabar l’exposició manifesta que farà un seguit d’agraïments. En primer lloc agrair 
l’acompanyament i aportacions, la dedicació de totes les persones i entitats que 
formen part de la Taula Local d’Habitatge, totes elles, sense excepció, importants per 
donar solidesa i enriquir de forma exponencial el document final que es porta a 
aprovació.          

En segon lloc, tot i que també formen part de la Taula, agraeix a tots els Grups Polítics 
presents en el ple. Saben que no tothom pensa el mateix i sovint no es veuen els 
problemes de la mateixa manera i per tant pensen que és legítim tenir solucions 
diferents en cada cas, fet que és així, i és bo que hi sigui. Però una vegada 
constatades les diferències reconeixen el bon to i la voluntat positiva que han trobat en 
tot moment. 

En tercer lloc, agrair institucionalment a la Diputació del Barcelona, per l’ajuda en 
l’elaboració del Pla i de forma més personal i concreta a l’empresa GMG i al seu 
personal per la molt bona feina que han fet, per la seva paciència i dedicació 
demostrada en tot moment, ja que considera que han anat força més enllà del que 
habitualment s’espera en un encàrrec d’aquestes característiques. 

El darrer agraïment té un punt una mica endogàmic. Agrair als dos regidors companys 
de govern, el Marc i l’Àngels per la seva aportació quan ha estat necessària, juntament 
amb els respectius equips tècnics municipals dels àmbits d’Urbanisme i Planejament, 
de Serveis Socials i d’Acció Social. 

Esmentar el grup de tècnics que han col·laborat i treballat de forma activa, dotant de 
continguts aquest treball; la Pepi, la Roser, l’Helena, el Francesc de FORUM, el Ricard 
i la Rosa. 

Agraïment molt especial a la cap del Servei de l’Àrea de Drets i Serveis a les 
Persones, la Montserrat Mestres Angla per la seva coordinació, visió estratègica, 
entrega indiscutible i esforç continuat per aconseguir vestir un Pla Local d’Habitatge, 
necessari, sòlid, coherent, realista i útil des de tots els punts de vista. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat per a intervenir. 
 

El senyor Miquel Davins Pey, regidor no adscrit, manifesta que davant l’aprovació 
inicial del Pla Local d’Habitatge 2017-2022 diu que el seu vot serà favorable donat que 
va ser regidor d’Habitatge. 

Recorda que l’Ajuntament de Manresa disposa de 43 habitatges de lloguer social, 
pisos de 2€ m2 i 24 pisos de FORUM també de lloguer social, d’un parc de pisos 
d’habitatges de 221.  

Queden 197 pisos dels quals les ¾ parts els llogaters tenen bonificat el lloguer per part 
de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa també són pisos de lloguer social. 
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Amb un parc de quasi 20.000 habitatges buits, recuperar 470 habitatges desocupats i 
ampliar fins a 200 pisos amb un preu assequible durant 6 anys li sembla una xifra 
insuficient ja que a través de l’Oficina Local d’Habitatge, l’Oficina Municipal d’Habitatge 
i FORUM disposen de mecanismes adients per posar bastants més pisos amb lloguer 
social. 

Respecte les línies d’actuació i els objectius descrits pel regidor Calmet estan d’acord i 
no els repassarà perquè es defineixen per si mateix. 

 

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
manifesta que tot i que el seu Grup, des d’una vesant estrictament ideològica, es troba 
força lluny dels plantejaments que inspiren el Pla Local d’Habitatge, valoren molt 
positivament la metodologia emprada en la seva redacció, l’exhaustivitat i encert de la 
diagnosi de la que deriven les actuacions previstes i la seva planificació. 

És un Pla conformat entorn d’una realitat ciutadana força complexa que registra uns 
índexs de pobresa i vulnerabilitat importantíssims. La manca de feina i feina estable, 
marca de forma concreta la direcció que ha d’assumir un Pla Local d’Habitatge perquè 
esdevingui una eina útil per facilitar l’accés a un habitatge digne per les persones que 
ho necessitin. 

L’enfocament social del Pla esdevé la principal qualitat d’aquest, així com la bona 
disposició de les regidores implicades, com pels tècnics redactors per incrementar i 
donar importància a les aportacions dels tècnics, entitats i Grups polítics, recollides en 
gran part i algunes presentades pel Grup de DM. 

Dels gestors que utilitzen aquesta bona eina dependrà en gran mesura de la seva 
utilitat. 

Des del Grup Municipal de DM valoren també, la capacitat intrínseca del Pla per 
adaptar-se a les circumstàncies canviants, que sembla serà una constant en 
l’esdevenidor i confien en l’agilitat dels gestors per modificar i adaptar el que calgui 
quan calgui. 

La ciutadania necessita de polítiques d’habitatge que garanteixin uns mínims 
d’estabilitat per damunt de resoldre l’emergència i que ajudin de forma decidida a la 
construcció de projectes vitals que són el més important per a la majoria de persones. 

Tot i que en el paradigma ideal serien les administracions les que haurien de promoure 
de forma directa tant la construcció com la rehabilitació d’habitatges per fer de dic de  
contenció davant de l’especulació i la voracitat dels fons d’inversió, la banca i altres 
agents promotors que han trobat en l’habitatge la gallina dels ous d’or, passant per 
sobre del dolor i les necessitats dels que no poden accedir-hi, votaran a favor del Pla 
Local d’Habitatge i ho faran des del convenciment de les seves virtuts com a eina 
dinamitzadora, conciliadora i defensora d’un dret humà capital.  
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Feliciten les regidories implicades i compromeses amb el Pla, i a l’equip redactor per la 
disposició a recollir les aportacions ciutadanes, representades per les entitats, partits 
polítics i estaments tècnics, i per la bona feina realitzada.     

 

El senyor Miguel Cerezo Ballesteros, portaveu adjunt  del Grup Municipal de C’s,  
manifesta que en línies generals el Pla Local d’Habitatge de Manresa que es porta a 
l’aprovació del Ple és correcte i consideren que millorarà la situació actual de la ciutat. 

Respecte al document, creuen que manquen objectius estructurals. Entenen que el Pla 
es planteja per donar solucions a situacions d’emergència social i situacions d’exclusió 
residencial pels efectes de la crisi econòmica i social que encara arrosseguem. 

Consideren que s’ha de treballar amb un objectiu a llarg termini que permeti anar cap a 
un model, on l’accés a l’habitatge i el seu manteniment estigui suficientment garantit. 
És necessari que l’administració disposi d’un parc públic d’habitatges suficients perquè 
no passi com als barris que es van fer promocions per a la venda d’habitatges i amb el 
temps han perdut la qualificació i han passat al mercat lliure.      

Pel que fa al sector bancari, l’administració ha de procurar trobar acords amb les 
entitats bancàries perquè els habitatges executats puguin disposar-se per lloguers 
socials, amb totes les eines necessàries per a la negociació o les sancions, exercir el 
dret de tempteig i retracte per ampliar el parc públic. 

Les polítiques d’habitatge són un instrument fonamental per a la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats, no són instruments de finançament per a l’administració. Amb el 
bum immobiliari els preus dels habitatges protegits anaven a remolc dels preus dels 
habitatges lliures, contribuint a la inflació dels preus. 

Des del Grup Municipal de C’s encoratgen l’Ajuntament perquè reclami a la Generalitat 
que inverteixi en polítiques d’habitatges, ja que sense un parc públic d’habitatges 
suficient amb lloguer assequible no s’arribarà a les quotes de cohesió social, igualtat 
d’oportunitats i prosperitat desitjable.  

La Generalitat l’any 2009 invertia més de 840 milions d’euros en polítiques d’habitatge, 
actualment destina al voltant de 400 milions d’euros. 

Troben a faltar en el document del Pla d’Habitatge els objectius quantitatius sobre les 
quotes d’habitatges públics que volem disposar.  

Els agradaria que al document del Pla quedés reflectit els habitatges propietats 
d’INCASOL que es troben buits, donat que s’ha fet un estudi dels habitatges buits de 
Manresa i no entenen per què aquests no surten.     

Per acabar manifesta l’agraïment a tots els que han participat en la redacció del Pla 
Local i diu que votaran favorablement el dictamen.  
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El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta 
que avui té un repte important perquè des del PSC sempre s’intenta actuar amb dosis 
mesurades de seny i de cor com a norma d’actuació en tot el que afecta a les 
decisions. Avui mantenir aquest repte de seny i de cor és important. 

El Pla Local d’Habitatge va ser una de les primeres iniciatives que s’aprovaven pel Ple 
en aquest mandat. Ha estat un procés lent, es va iniciar a principis de l’any 2016 i 
després d’un any i mig ja el tenim sobre la taula, tot i que no compleix amb les 
expectatives de tothom. 

Els plans locals tenen com a principal repte saber posar mirada a llarg termini i veure 
els grans reptes de ciutat i impedir que el dia a dia no se’ns mengi i que no pensem bé 
les coses que hem de fer i que hauríem de fer i haurem de planificar per atendre el 
futur. 

Els Plans Locals tenen com a principal dificultat que una vegada aprovats és difícil 
d’ajustar les mesures a aplicar. 

El principal repte per al PSC és que el Pla Local es porti a terme. Malgrat que algunes 
persones els consideren excessivament possibilistes, creu que els defineixen com una 
força política de govern que actua sempre amb la màxima confiança de tota la 
ciutadania i que aquesta ciutadania es pugui refiar perquè tornin a portar el lideratge 
polític de la ciutat. 

Amb més seny que cor, el PSC votarà a favor del document, ja que aquest disposa 
d’un Pla, d’un calendari, de 38 mesures i d’un compromís pressupostari. 

Respecte al compromís pressupostari, li diu al regidor Calmet que alguna xifra no 
quadra ja que a ell li constava 1.265.306€ i ell ha dit 1.182.000€. 

Diu que el Pla pot tenir pegues i mancances però incrementa el pressupost en un 
167% més. Una part important d’aquest increment és pel personal laboral de 
l’Ajuntament, qüestió que explicarà en la seva segona intervenció. 

Es centraran només en un sol exemple del possibilisme en relació al Pla. D’origen, una 
de les mesures proposades pel PSC i fins i tot des de la campanya electoral del maig 
de 2015, era reproduir els microcrèdits d’interès zero que ja van funcionar bé per a la 
generació de llocs de treball d’emprenedors i que es considerava que podien funcionar 
bé per facilitar la rehabilitació d’habitatges, sobretot al barri vell.  

Es tractava de facilitar a petits propietaris poder fer petites inversions, cuina, bany, 
tancaments d’exteriors, posar de nou al mercat un bon grapat de pisos buits i en un 
sector de la ciutat on era més convenient d’actuar. 

Aquesta mesura hi és al Pla però inicialment pressupostada per a l’any 2019, i gràcies 
a la negociació, etiquetada de possibilista amb el govern, s’ha pogut aconseguir que hi 
hagi una primera partida en el proper pressupost de 30.000 euros per a l’exercici de 
2018.  
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Això comportarà poder rehabilitar 6 o 7 habitatges per posar de nou al mercat, més o 
menys com el projecte de Càritas, de l’Ajuntament i de la Cambra de la Propietat, una 
petita aportació que ha fet el PSC per al Pla Local d’Habitatge. 

Consideren que totes les propostes són bones vinguin d’on vinguin i ara el repte és ser 
capaços de portar-les a terme. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, inicia la 
intervenció dient que abans d’entrar en l’anàlisi polític del document del Pla, volen 
informar del punt de vista que es té des del Grup Municipal de la CUP per les formes 
com s’han gestionat les sessions participatives. 

Mostren el seu desacord i entenen que ha estat una precipitació per part de l’equip de 
govern portar a l’aprovació del ple de juny el Pla d’Habitatge. 

Ja van demostrar el desacord en la passada Comissió informativa de divendres, on per 
primera vegada van votar en contra de portar un dictamen a consideració del ple. 

Consideren que la precipitació prové perquè l’Ajuntament va iniciar des de principis de 
2016 els treballs d’elaboració del Pla i no era necessari d’aplaçar-lo un mes, tenint en 
compte que des del principi de l’elaboració del Pla tant l’equip de govern com el 
regidor d’Habitatge del moment, el senyor Antoni Llobet, van donar una especial 
rellevància a les sessions participatives. 

Segons el calendari del Pla d’Habitatge, la sessió participativa en forma de Taula 
d’Habitatge s’havia de celebrar el mes anterior d’entrar a l’aprovació del Pla Local 
d’Habitatge i en canvi han vist com la Taula d’Habitatge s’ha celebrat una setmana 
abans i de Taula d’Habitatge tenia poca cosa, va ser més una exposició pública del Pla 
per part de l’equip de govern. 

Durant l’hora i mitja que va durar l’exposició pública, una hora es va dedicar únicament 
a que el govern expliqués el Pla en format conferència. Fet inèdit que la premsa hi fos 
present a l’acte, ja que no ho ha fet mai a qualsevol de les altres sessions de la Taula 
d’Habitatge que s’havien fet, com tampoc a la Taula de Pobresa Energètica o la Taula 
del Tercer Sector, fet que referma que l’anomenat espai, Taula d’Habitatge era més de 
cara a la galeria que no pas una altra cosa, ja que les aportacions i els debats no van 
servir de res, exceptuant l’error detectat des de la CUP que contradeia el que estava 
escrit al POUM i se’ls va fer arribar el divendres passat, per tant, consideren que és 
precipitat. 

Respecte a les sessions participades i pel que fa a la darrera Taula d’Habitatge, les 
intervencions de les entitats que han participat durant aquest any i mig, entitats del 
tercer sector, de la PAHC, de Càritas, com les aportacions de la CUP van ser crítiques 
amb el Pla.  

A l’última sessió participativa de la diagnosi que es va posar sobre la taula hi van 
participar diverses entitats, grups polítics, constructores, etc… res de les seves 
aportacions estaven contemplades al Pla.     
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Des de la CUP consideren que s’han menystingut les entitats que han participat al llarg 
d’aquest any i escaig a les taules d’habitatge, ja que el que es va presentar a la 
darrera sessió de la taula foren les actuacions, és a dir, la clau de volta de tot el 
projecte, i aquestes no van ser debatudes ni es van tenir en compte les possibles 
aportacions de les entitats, semblava que la voluntat de l’equip de govern era generar 
debat i confrontar idees, per molt que després decidís quina part quedava reflectida en 
el Pla.  

Les actuacions van arribar a les entitats amb un marge de temps completament 
insuficient i limitat, una setmana o poc més per poder analitzar totes les propostes, una 
vuitantena de pàgines amb un contingut força dens, pel marge de temps que tenen les 
entitats per llegir, analitzar, debatre, arribar a conclusions i proposar alternatives. 

Segons el regidor Calmet la voluntat de portar el Pla a votació respon al fet que s’havia 
d’aprovar abans de l’estiu i la sensació que havia tingut amb els Grups Municipals era 
que anàvem tard. 

Des de la CUP prevalia el debat serè i deixar un marge de temps raonable als Grups 
municipals i entitats per poder presentar esmenes més treballades que les que han 
presentat. Saben que el document que s’aprovarà avui, difícilment patirà canvis 
substancials. Ha quedat clar que aquesta manera de procedir ha tingut unes 
conseqüències polítiques. 

Continuant amb l’anàlisi polític del Pla, manifesta que moltes de les actuacions tenen 
un llenguatge massa ambigu i no estan prou quantificades. Posa l’exemple d’una de 
les propostes que van fer des de la CUP, és que segons la memòria social del POUM 
3.403 persones que responen a 1.528 unitats familiars tenen problemes greus 
d’habitatge. Per tant, creuen i seguiran creient que el primer que caldria és buscar la 
solució a emergència social que passa per solucionar els problemes d’aquestes 1.528 
unitats familiars, i això no apareix al Pla. 

Tenen clar que les problemàtiques són diverses i per tant necessiten d’actuacions 
diferents. Les actuacions que es presenten ja preveuen algunes respostes a alguns 
d’aquests casos, però el fet que no estiguin quantificades, amb el nombre exacte 
d’habitatges amb què respondran. Necessiten números i els fa pensar que quedaran 
lluny de solucionar els problemes d’aquestes 1.528 unitats familiars. 

Parlen d’aquestes 1.528 unitats familiars perquè surt reflectit a la memòria social del 
POUM, però possiblement aquest nombre ha variat ja que les condicions de vida de 
les classes populars no fan res més que empitjorar. No es tenen en compte les 
persones que viuen en pisos o locals ocupats susceptibles de patir pobresa 
energètica, els invisibles, manresanes i manresans que no tenen papers, l’any 2015 
l’Ajuntament comptabilitzava 38, però no entraven dintre de les 3.403 persones. 

Les dades que dóna el Pla d’Habitatge en els objectius específics, a la pàgina 123, 
parla de recuperar 470 habitatges desocupats durant els 6 anys de vigència. Aquests 
habitatges serien posats al mercat en règim de lloguer assequible, en altres paraules, 
el lloguer assequible es refereix a posar els habitatges a un preu per sota del preu de 
mercat. 
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Veuen com aquests 470 habitatges no donarien solució a les 1.528 unitats familiars 
que pateixen d’emergència habitacional, ja que si aquestes no poden fer front al 
lloguer social, menys encara podrien afrontar un lloguer assequible. 

Consideren que el lloguer assequible té una trampa, ja que indirectament depèn del 
mercat. És a dir, si el preu de mercat augmenta significarà que el topall del lloguer 
assequible també pujarà. Per tant, la variable no la controla l’Ajuntament sinó el 
mercat, un problema que es resoldria si el concepte fos el de lloguer social, 2 euros 
per m2  independentment del preu de mercat, sí que seria l’Ajuntament de Manresa qui 
en controlés la variable. 

Creuen que l’Ajuntament i les administracions públiques en general han de potenciar 
els lloguers assequibles, habitatge de protecció oficial i totes aquelles formes 
d’habitatge que el seu lloguer sigui inferior al del mercat. Per una banda perquè 
entenen que un bon habitatge ha de donar resposta a totes aquelles capes de la 
població que sí que poden fer front a un lloguer més baix que el que ofereix el mercat, i 
així evitar que depengui del mateix mercat i que acabi portant-los a una situació 
d’emergència habitacional. 

Per altra banda, entenen que quanta més oferta pública més dificultat pel mercat per 
incrementar els preus.  

Malgrat tot, consideren que la prioritat del Pla d’Habitatge hauria de ser incrementar el 
parc municipal d’habitatge i donar una resposta immediata a l’emergència habitacional 
que pateix la ciutat. No podem esperar que es desenvolupi per complet aquest Pla de 
sis anys quan la nostra ciutat necessita de solucions urgents per a totes aquestes 
famílies. 

Necessitem d’un pla de xoc en la immediatesa amb unes mesures o actuacions 
urgents que no estan contemplades ni quantificades al Pla en la seva totalitat. 

Segons la CUP, l’objectiu principal del Pla d’Habitatge hauria de ser recuperar pisos 
per ampliar el parc municipal d’habitatge i d’aquesta manera poder fer front a 
l’especulació del mercat i plantar cara a aquelles que mercantilitzen amb un dret bàsic 
com és l’habitatge. 

Un Pla d’Habitatge hauria de tenir memòria i en la seva diagnosi hauria de deixar clar 
el nom d’aquells bancs, immobiliàries, constructores que durant la bombolla 
immobiliària es van enriquir i van construir de forma desmesurada.  

A Manresa tenim 1.769 pisos buits construïts a partir de l’any 2000, sense tenir en 
compte que seria la majoria de la població qui pagaria les conseqüències. 

Una diagnosi valenta i realista hauria de deixar clar qui són els culpables de la situació 
d’exclusió residencial que pateix la ciutat de Manresa. 

Respecte als objectius específics, les propostes concretes i pel que fa a la recuperació 
dels 470 habitatges desocupats, manifesta que malgrat que no comparteixen que es 
destinin a lloguers assequibles, ja que la urgència del moment hauria d’obligar l’equip 
de govern a posar-los a lloguer social, el que és imprescindible és que aquests pisos 
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es recuperin d’entre els que van ser construïts a partir de l’any 2000, un 22,4%, que 
sumen un total de 1.769 pisos. 

Saben que molts propietaris privats no posaran facilitats perquè es puguin llogar 
aquests pisos i per tant hauria de ser l’Ajuntament el qui pogués recuperar-los i 
pressionar els propietaris. 

Insten l’equip de govern a sumar esforços per aconseguir els 470 pisos i fer-ho més 
ràpidament del previst, ja que en la reunió amb els regidors se’ls va dir que es 
recuperarien 188 en dos anys i la situació d’emergència que pateix Manresa no pot 
esperar ni aquests dos, ni sis anys per evitar l’emergència habitacional. 

Respecte a un altre dels objectius específics i sobre l’ampliació de 200 unitats els 
habitatges de lloguer assequible i social, no comparteixen que es torni a parlar de 
lloguer assequible perquè aquest depèn del mercat i és precisament el mercat i 
l’especulació els que han portat a la situació actual. 

L’objectiu hauria de ser lloguer social, lloguer a 2 euros per m2, fins que la nostra ciutat  
no estigui al 100% resolta la situació d’emergència habitacional. 

Respecte a la rehabilitació de 200 habitatges en 6 anys, el Pla no contempla cap acció 
concreta per actuar en el Nucli Antic, en canvi a la diagnosi, a l’apartat 3.4 Els 
habitatges buits o habitatges en inici de desocupació, Valldaura, Barri Antic, Vic 
Remei, sumen el 34% de l’habitatge buit de la ciutat. 

No entenen com amb aquestes dades no hi ha actuacions específiques per revertir la 
situació a la ciutat envellida, són 2.659 habitatges en tres barris de la ciutat. 

Caldria un pla de xoc per evitar que la ciutat envellida acabi caient a trossos i el Pla 
d’Habitatge tampoc contempla cap acció concreta per aturar la degradació al Nucli 
Antic.       

Segons paraules del regidor Calmet que ha dit que no entraria a valorar les actuacions 
perquè s’allargaria molt, diu que ells sí que volen fer algun aclariment. 

Respecte a l’actuació número 24 sobre el Parc municipal d’habitatges d’emergència 
destinats a aquelles persones que les han fet fora de casa o s’han vist obligats a 
marxar de casa per diferents motius, manifesta que l’objectiu d’aquesta actuació parla 
de l’allotjament provisional i cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i 
cap referència en els objectius per augmentar el nombre d’habitatges d’emergència, 
quan sabem del cert que hi ha hagut casos on han estat els col·lectius que defensen el 
dret a l’habitatge a Manresa els que han assumit l’allotjament d’aquestes persones. 

L’administració no està a l’alçada i no poden compartir que respecte a aquesta 
actuació no es contempli en el Parc d’habitatges destinats a emergències.     

Per acabar la primera intervenció manifesta que parlarà sobre els bancs i la dificultat 
de fer efectives les multes, però ho farà en la segona intervenció.  
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L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gabriela Islas Arzamendi per al torn de 
rèplica. 
 
 
La senyora Gabriela Islas Arzamendi, en representació de la Federació 
d’Associació de Veïns de Manresa, manifesta que avui s’aprovarà el Pla indecent 
d’Habitatge perquè el govern municipal se’l vol treure de sobre, encara que són 
conscients que tot i la propaganda que fa sobre l’increment del pressupost, les 
necessitats bàsiques d’habitatge dels ciutadans que no disposen d’ingressos, o que 
tenint ingressos continuen essent pobres, requereixen de més inversió i més valentia 
política que la demostrada pel govern. 

Recorda que les mesures proposades per la PAHC poden coincidir en alguns dels 
enunciats, com el Fons d’habitatge de lloguer social fins a 470 habitatges, per cobrir la 
demanda dels col·lectius més vulnerables amb pocs recursos tal i com contempla els 
objectius específics, ja sigui d’entitats financeres com de particulars, afegit als 
procedents de rehabilitacions públiques o rehabilitacions de propietaris urbans o de la 
masoveria urbana. 

Els ajuts per als pagaments de lloguer han de ser suficients per garantir que cap llar es 
perdi per manca de recursos. 

Han trobat diferències en els continguts. Manifesta que el Pla de rehabilitació i 
recuperació de la ciutat envellida, fins a 200 habitatges. Un pla de rehabilitació que 
hauria d’haver estat prioritat de FORUM, que han tingut 25 anys per redactar-lo, que 
hauria d’haver estat la prioritat del POUM i la prioritat del Pla Local d’Habitatge. Una 
prioritat que calia abordar des de fa temps i que ara proposen estudiar amb estudis 
externs que el Pla preveu per al 2019.   

Pla de xoc per a les situacions d’emergència habitacional per part dels Serveis Socials, 
de Càritas o la Creu Roja. Control democràtic real del Pla Local d’Habitatge per part 
dels col·lectius veïnals afectats, i el més important de tots, una proposta avalada per la 
Llei d’Habitatge que a l’article 73.2 diu: -el creixement del nombre d’habitatges que 
estableix l’apartat 1, 15% d’habitatges per polítiques socials obtingut en cada 
quinquenni mitjançant la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició, no poden ser 
inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquen per arribar a l’objectiu final del 
15% del total d’habitatges principals. 

Increment del parc públic d’habitatge municipal fins a 300 habitatges per cobrir la 
demanda dels que no tenen ingressos o són insuficients. Aquest objectiu és el més 
important per acomplir els objectius específics del Pla Local d’Habitatge i l’Ajuntament 
no el contempla. 

La PAHC i els col·lectius pel dret a l’habitatge han defensat la mesura inicial que 
començaria a complir aquest objectiu, tractant-se d’aconseguir la propietat municipal 
de 58 pisos del barri de la Guia, a canvi de no exigir a ADIF la despesa que hauria 
d’haver fet en compliment del deute de conservació exigit per la Llei d’Habitatge i el 
cost de les sancions que l’Ajuntament hauria d’imposar a ADIF per la mateixa llei. 
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Per contra, l’Ajuntament proposa una despesa d’un milió d’euros per indemnitzar ADIF 
i enderrocar els pisos del barri de la Guia. L’Ajuntament encara té una oportunitat de 
no caure en aquest error monumental ja que si aprova el POUM amb aquesta 
determinació sobre el barri de la Guia, ADIF podrà exigir-li després de cinc anys 
l’expropiació per llei. 

Una altra font per proveir-se de parc públic, han de ser els obtinguts pels bancs que 
els tenen buits, una de les estratègies del Pla Local d’Habitatge, per les mesures de 
pressió o per l’exercici del dret de tempteig i retracte. 

Per defensar una proposta com la que fa la PAHC, es requereixen dues condicions 
que l’equip de govern no ha fet possibles.  

La primera és fer-se càrrec de totes les persones que viuen una vida sense esperança, 
perquè entre d’altres moltes mancances no tenen un sostre. És per això que existeix la 
PAHC, perquè no tenen habitatge i viuen en una casa ocupada, però es fan càrrec 
amb l’estima i l’ajuda mútua de totes les persones que se’ls acosten i volen compartir 
les misèries. Llevat d’alguna honorable excepció els membres del consistori no han 
volgut compartir la fraternitat de la PAHC. 

La segona és creure-hi, i els que demanen l’aprovació del Pla Local d’Habitatge de 
manera immediata no hi creuen. Es limiten a afirmar que es fa el que es pot i quan els  
recorden que la ciutat destina molts diners a altres projectes per la fita de la data final 
del Pla Local d’Habitatge l’any 2022, responen que han parlat amb altres 
administracions per vendre’ls el projecte i se l’han cregut.  Els hauria agradat veure 
l’alcalde i la resta de l’equip de govern dedicats a vendre amb la mateixa intensitat el 
gran projecte de rehabilitació de la ciutat i de la recuperació solidària de la dignitat dels 
que no poden viure en una casa digna. 

És possible i està contemplat a la Llei d’Habitatge que el govern de Catalunya faci els 
esforços excepcionals per situacions com la de Manresa.  

Per acabar la intervenció diu que la solidaritat és només una paraula buida que figura 
entre els papers del gran projecte de Manresa, ciutat Santa, i dóna les gràcies perquè 
l’hagin escoltat, tot i que no serveixi de res.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça a 
la senyora Gabriela Islas per dir-li que creu injustes moltes de les coses que ha dit en 
la seva intervenció. 

Està convençut que el Pla Local no és la panacea i no resol l’emergència social, però 
és un full de ruta que s’ha d’anar posant al dia. 

Negar l’increment pressupostari seria absurd, ja que s’ha passat de 400 a 1.200 i hi 
veuen un esforç important. 
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Bàsicament són les dues coses que juntament amb els microcrèdits els ha fet motivar 
el vot. 

Està molt convençut que avui no s’aprovaria el Pla Local d’Habitatge dos anys després 
de l’inici del mandat, si 4 anys enrere no s’hagués creat la PAHC. 

Fa quatre anys es va crear la PACH i l’emergència social habitacional ha passat a ser 
el principal tema de l’agenda política, fins i tot abans de la campanya electoral. 

Creu que són temes prioritaris i que estan a l’ordre del dia perquè la PAHC ho ha 
posat a l’agenda. 

Considera, tal i com han dit altres regidors, que després arriba la dura realitat i això no 
vol dir que ens hem de conformar, però l’hem de tenir present. 

Respecte a l’increment de pressupost i pel que fa a l’augment per a personal laboral 
de l’Ajuntament, explica que té relació amb les multes. Diu que en dos anys s’ha 
aconseguit cobrar una multa de 10.000 euros al Banc de Sabadell. 

I només s’ha cobrat una perquè amb una jurista municipal i l’administrativa a mitja 
jornada, no han pogut competir contra la vintena de gabinets jurídics que els bancs 
posen sobre la taula per defensar-se. 

El Pla Local de Manresa és molt diferent a d’altres Plans Locals d’Habitatge d’altres 
ciutats, són plans molt urbanístics, de terrenys, d’arquitectes i aquí tot el que ha tingut 
prioritat ha estat la inversió social. 

L’ha sorprès que el regidor Davins, a qui durant l’època en què va ser regidor 
d’Habitatge, no el va sentir cap vegada defensar dictàmens d’habitatge, ara tingui 
solucions perquè tinguem més pisos. 

Per acabar diu que amb el Pla Local no tindrem mesures excepcionals ni tampoc 
s’arribaran als deu milions que la PAHC ha aixecat als bancs en quatre anys en 
donacions i condonacions, però les dues vies, la de l’activisme i la institucional 
continuen sent les que són, han de fer la seva feina i aquest Pla Local marca 
actuacions que hi han de ser i el més important és que les ha de poder complir. 

Demana al regidor senyor Calmet que incorpori els Grups Municipals a les comissions 
de seguiment. 

En el fons l’objectiu de tots és aconseguir una Manresa més justa i més cohesionada, 
que tothom es pugui guanyar la vida i que tothom tingui un sostre on aixoplugar la 
seva família. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta 
respecte al tema dels bancs i la dificultat de fer efectives les multes, diu que a la 
passada reunió amb el regidor senyor Calmet i la cap de Secció Jurídica d’habitatge 
de l’Ajuntament i els Grups Municipals per tenir coneixement sobre el procés de 
regularització d’habitatges buits en situació anòmala. 
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Explica que fins el moment s’han obert 25 procediments sancionadors a 25 entitats 
bancàries diferents, però la complexitat dels processos i el poder dels bancs, amb uns 
serveis jurídics dedicats exclusivament a aturar les demandes de l’administració, fan 
que en un any i dos mesos, després que s’anunciés que es començaria a multar els 
bancs, només s’han aconseguit 11.000 euros del Banc de Sabadell. 

Des de l’equip de govern es diu que l’objectiu no és multar sinó recuperar pisos. Està 
molt bé i estan d’acord. 

Respecte a la diagnosi del Pla, pàgina 106, diu que des de l’any 2013 l’Ajuntament 
està treballant amb les diferents entitats bancàries de la ciutat perquè ofereixin pisos 
de lloguer social. Se n’han recuperat 23 habitatges de lloguer social a disposició dels 
Serveis Socials, sense saber amb quines condicions s’han recuperat, perquè els bancs 
segueixen essent els propietaris dels pisos. 

Des de l’any 2013 i fins al 2017, dels 716 habitatges dels bancs només s’han recuperat 
23, un 3,21%. En quatre anys s’han aconseguit 11.000 euros i 23 habitatges. 

El Pla preveu actuacions en relació a aquest tema, com l’actuació número 14 sobre el 
procés sancionador d’habitatges desocupats. Els objectius, entre d’altres són: garantir 
la funció social de la propietat mitjançant l’ús adequat dels habitatges, estimular 
l’ocupació del parc vacant propietat de les entitats financeres. Als objectius no es parla 
de cap mena de previsió del nombre de sancions que s’aconseguiran, ni estan 
quantificades, no hi ha cap previsió dels diners que es podran aconseguir de sancionar 
els bancs. Evidentment saben que és molt difícil perquè tenen uns gabinets ben 
formats d’especialistes que fan molt difícil que l’administració faci la seva tasca, per 
molt que sabem que tenim bons professionals a l’Ajuntament.   

Actuació número 16, mediació entre els treballadors per la cessió d’habitatges a 
disposició de lloguer social, aquí els objectius són: incrementar el nombre d’habitatges 
de lloguer social, complementàriament fomentar la millora de manteniment del parc 
residencial. Amb aquesta actuació els objectius són ambigus i no estan quantificats. 

Des de la CUP consideren que els objectius han d’estar quantificats, sinó les bones 
intencions de les actuacions queden en paper mullat. 

Seria convenient valorar si realment val la pena dedicar tants esforços humans i 
econòmics per aconseguir el que s’ha aconseguit. Saben del poder dels bancs i 
creuen que l’administració difícilment arribarà més enllà per tot el que s’ha dit. 

Saben que amb la seva legalitat no hi ha res a fer, tal i com es demostra pels resultats. 
Potser caldria replantejar-se els objectius, donar suport jurídic i logístic, i destinar 
recursos a l’assessorament de les entitats i persones que al marge de la llei 
aconsegueixen la cessió forçosa de pisos per cobrir les necessitats d’emergència 
habitacional de moltes manresanes i manresans. Ja que la legalitat està feta a la seva 
mida, però davant d’aquesta hi ha el sentit comú i de l’agilitat d’aquestes entitats i 
persones que no permeten que cap manresana i manresà dormi al carrer mentre els 
bancs tenen 716 pisos buits a la ciutat. 
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Bancs que han estat rescatats amb milions de diners públics, per tant legitimitat total  i 
absoluta per recuperar de forma forçosa els pisos de les entitats financeres. 

Per acabar recorda que avui s’aprovarà un Pla d’Habitatge en una ciutat amb 7.914 
habitatges buits i amb més de 3.400 manresanes i manresans que pateixen 
d’emergència habitacional. 

L’any 2009 la CUP va fer una campanya on denunciava que Manresa tenia un 
problema greu amb l’habitatge. El cartell d’aquella campanya seria plenament vigent 
avui, si no fos perquè hores d’ara ja no parlem d’1 de cada 5 pisos buits, sinó d’1 de 
cada 4. I no parlem de gairebé de 7.000 pisos buits sinó de gairebé 8.000 pisos. 

En aquell moment ja dèien que a la ciutat hi havia prou habitatge per a tothom i el que 
calia no era construir més, sinó abaixar els preus, fomentar el lloguer i combatre 
l’especulació. Han passat més de 8 anys des d’aleshores, en fa 6 que Convergència 
és al govern i la situació no ha millorat. Fidels al que denunciaven en aquell moment i 
veient que les seves reivindicacions segueixen vigents avui, la CUP de Manresa votarà 
en contra del nou Pla Local d’Habitatge. 

     

L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Calmet Piqué  per al torn de rèplica, en 
nom de l’equip de govern. 

 
El senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat d’Habitatge i Barris, considera que 
el tema donaria per un debat llarguíssim i que es podrà fer en un altre àmbit i en un 
altre moment. S’ha quedat amb algunes idees bàsiques del que han dit per part dels 
Grups municipals.  

Recorda que avui es fa l’aprovació inicial, que hi ha un període d’esmenes en què es 
poden fer aportacions i que es podran debatre en un altre moment. 

Li queda molt clar el seguiment que s’ha de fer del Pla i un seguiment compartit amb 
els grups polítics, i en un àmbit que queda pendent de definir. 

A la reunió setmanal d’habitatge celebrada avui i en previssió de l’aprovació del Pla 
s’ha decidit que a partir de la setmana vinent s’engega la Comissió de Treball per al 
seu seguiment. 

Respecte al que ha dit el senyor Felip González, que comparteix respecte al fet que 
volen que sigui un Pla útil, possibilista, sortint de les grans teories, dels grans 
discursos i de les grans idees, un Pla que es pugui aplicar i a partir del 2018 ja es noti, 
que pugui tenir unes aportacions econòmiques importants, que s’hi puguin 
comprometre.  

Agraeix la intervenció dels Grups Municipals, cadascun des del seu punt de vista, i 
demana que el votin favorablement.     
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a les treballadores 

d’Unipost a Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 
de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que les treballadores de la plantilla de l’empresa Unipost tenen constants 
problemes de pagament per part de l’empresa. Actualment, se’ls deu el 60% de la 
paga de l'estiu de 2016 i tota la paga de Nadal, a més a més dels retards constants en 
el pagaments de les mensualitats. 
 
Atès que l’empresa Unipost és la segona de l'Estat pel que fa a repartiment de 
correspondència, només per darrere de Correus, i és proveïdora de diverses 
administracions i empreses públiques, com ara el Consell Comarcal del Bages, 
CatSalut, diversos departaments de la Generalitat i la Diputació, Aigües de Manresa o 
el Consorci de Residus del Bages. 
 
Atès que Unipost és l’actual concessionària d’una part de la correspondència de 
l’Ajuntament de Manresa, concessió adjudicada el 5 de juliol de 2016 per acord de la 
Junta de Govern Local. 
 
Atès que aquesta concessió, amb les seves corresponents pròrrogues, va finalitzar el 
juliol del 2016, i es va haver de fer un expedient de continuïtat de la concessió mentre 
no es liciti la nova. 
 
Atès que, a dia d’avui, encara no està preparada la nova licitació, ja que encara no 
s’han enllestit els plecs de clàusules corresponents. 
 
Atès que aquest ajuntament ha manifestat en reiterades ocasions la voluntat d’incloure 
clàusules socials als plecs de les concessions municipals. 
 
Atès que és obligació d’aquest i de tots els ajuntaments vetllar pel compliment de la 
legislació laboral, i pel respecte als drets laborals de totes les persones que treballen, 
directa o indirectament, pel consistori. 
 
Atès que, com s’ha esmentat anteriorment, l’empresa Unipost no està respectant 
diversos drets laborals, com ara el recollit a l’article 4 de l’Estatut dels Treballadors, 
punt 2 lletra F, que reconeix el dret a «la percepció puntual de la remuneració pactada 
o legalment establerta».  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, que depèn del Departament d’Economia i Coneixement, ha elaborat 
diverses versions de la «Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter 
social», la darrera l’any 2014, on es llisten una sèrie de clàusules que es poden 
incloure en els plecs de cara a les licitacions. 
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Atès que algunes de les clàusules recomanades per la Junta Consultiva de 
Contractació administrativa fan referència als drets laborals anteriorment esmentats, 
per exemple: 
 
«F. Possibles clàusules a incloure com a condició d’execució o com a condicions 
especials d’execució: 
 
2. L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en 
particular: 
a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i 
conveni laboral corresponent.  
 
15. L’empresa adjudicatària ha d’acreditar mitjançant les corresponents declaracions 
responsables o, quan escaigui, certificacions dels organismes competents, que en 
l’execució del contracte s’han complert les obligacions derivades de les disposicions 
vigents en matèria de protecció dels llocs de treball, de condicions de treball i de 
prevenció de riscos laborals.  
 
17. L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a 
l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que 
estableixi el conveni laboral que els resulti d’aplicació.» 
 
Atès que el plec de clàusules de la nova concessió del Servei de missatgeria i 
correspondència de l’Ajuntament de Manresa encara no estan tancades i per tant hi ha 
temps d’afegir-hi noves clàusules socials. 
 
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. L’ajuntament de Manresa manifestarà públicament el seu suport a tota la plantilla 
d’Unipost en la seva lluita pels drets laborals més bàsics exigint a Unipost que 
compleixi amb el conveni. 
 
2. L’ajuntament estudiarà quines són les clàusules més adients per assegurar que 
l’empresa guanyadora del nou contracte del «Servei de missatgeria i correspondència 
de l’Ajuntament de Manresa» respecti la totalitat dels drets laborals de les 
treballadores del servei, i les inclourà al nou plec que s’està elaborant. Al mateix 
temps, s’estudiarà quina és la millor manera d’assegurar que, en cas que aquestes 
clàusules no siguin respectades, l’ajuntament pugui penalitzar l’empresa 
concessionària.  
 
3. A partir d’ara, l’ajuntament de Manresa inclourà, en totes les licitacions i concursos, 
les clàusules i els mecanismes de controls més adients en cada cas, per assegurar el 
respecte als drets dels treballadors i treballadores al servei del consistori.  
 
No obstant, el Ple decidirà.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals d’ERC i CDC a la proposició 7.3 
del Grup Municipal de la CUP, de 14 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
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“ 

a) Afegir l’atès següent darrera de l’últim que hi figura: 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa ja ha incorporat clàusules socials de forma 
progressiva en les diferents modalitats de contractació municipal, en la línia que 
proposa la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
 

b) Substituir l’acord 2 pel següent: 
 
2. L’Ajuntament de Manresa continuarà incloent al nou plec que s’està elaborant les 
clàusules més adients per assegurar que l’empresa guanyadora del nou contracte del 
«Servei de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa» respecti la 
totalitat dels drets laborals de les treballadores del servei. Al mateix temps, vetllarà pel 
compliment d’aquestes clàusules i adoptarà les mesures de penalització necessàries 
en el cas que aquestes clàusules no siguin respectades per l’empresa concessionària.  
 

c) Substituir l’acord 3 pel següent: 
 
3. L’Ajuntament de Manresa continuarà incloent en totes les licitacions i concursos, les 
clàusules i els mecanismes de controls més adients en cada cas, per assegurar el 
respecte als drets dels treballadors i treballadores al servei del consistori.”  
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Immaculada Mas Calvet que, en 
representació de l’Associació de Veïns Saldes – Plaça Catalunya, ha demanat 
per a intervenir en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
La senyora Immaculada Mas Calvet, en representació de l’Associació de Veïns 
Saldes-Plaça Catalunya, comença la seva intervenció dient que fa 10 anys que 
treballa a Unipost i que els seus problemes van començar l’any 2010 amb un ERE que 
va afectar a 91 treballadors, seguit, els anys 2011, 2012 i 2013, de diferents ERTES i 
després, el mateix 2013, una rebaixa del 10% del sou a tots els treballadors.  

L’any 2014 es va signar un conveni amb la UGT i USO, per reduir-se de nou un 7% el 
sou a canvi de poder cobrar el tercer dia hàbil de cada mes, fet que només es va 
complir els 9 primers mesos.  

En resum, en 2 anys varen perdre el 17% del seu sou. Arribats a 2015 la rebaixa va 
continuar i al 2016 es va produir un altre ERTE durant 6 mesos, a València i a Madrid, 
pel 20% de la jornada. En total, els estalvis generats amb aquestes aplicacions els 
últims 5 anys a l’empresa és de 32,652 milions d’euros. 

El mes d’octubre l’empresa va rebre un préstec de 2,8 milions d’euros d’AVANÇSA, 
una empresa de promoció industrial de la Generalitat de Catalunya que ofereix ajudes 
de diner públic, o companyies que passen dificultats i també aquelles que tinguin 
projecte de creixement, fet que va fer pensar als treballadors que aquests diners 
anirien als treballadors, però no va ser així. De fet, els hi deuen el 100% de la paga de 
nadal de 2016, el 60% de la d’estiu de 2016. Van passar tot el nadal i cap d’any sense 
cobrar ni un cèntim, i el primer 50% el van cobrar el dia 5 de gener, just perquè qui 
tenia fills pogués “córrer a empaitar a algun rei”.  
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Tots els impagaments estan denunciats, però l’empresa disposa d’uns bons advocats 
que sempre recorren apurant els terminis per així anar allargant el procediment. Els 
han sancionat dues vegades però l’empresa segueix igual i els treballadors només han 
cobrat el 50% del sou. Afegeix que el sou es cobra per trams, i que en concret 
Manresa és un tram més baix i on es cobra menys, com per exemple gent que treballa 
3 o 4 hores, o el que és la nova fórmula de 6+2 (contracte de 6 hores però quan 
convingui se’n fan 8) que els permet tenir gent barata i que no es pot buscar cap altra 
feina degut a la disponibilitat.  

Posa l’exemple d’una companya que cobra poc més de 300 euros al mes, perquè el 
seu contracte és de 3 hores, i que poden arribar fins als 900 el que té les 8 hores i que 
posa el cotxe i cobra el quilometratge, fet que pot engrandir falsament el sou que 
cobren. Diu que també és cert que en el seu cas, en què ella és xofer, el fet de tenir un 
accident li suposa un gran problema, atès que li paguen amb plusos i amb d’altres 
coses similars. 

A Manresa són uns 42 treballadors, els quals també donen cobertura als pobles de la 
comarca del Bages. A ells l’ERTE els va afectar el 2014, amb un mes, en què van 
haver de cobrar de l’atur, i el 2015 també.  

Explica que tenen companys que, degut a la incertesa constant, estan de baixa per 
ansietat o depressió, mentre que altres han decidit marxar de l’empresa. Remarca que, 
no obstant, tots els que estan i han estat en aquesta empresa han treballat i treballen 
amb tota la seva responsabilitat de fer la feina ben feta. Afegeix que els agrada la seva 
feina i que amb els anys que hi porten molts d’ells estimen les persones que formen 
part del seu dia a dia.  

El que demanen és tota l’ajuda possible per poder estabilitzar el dret de cobrar el dia 
que pertoca, un dret que tothom té. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup 
Municipal de la CUP, perquè defensi la proposició presentada. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, agraeix a 
la senyora Immaculada Mas la seva intervenció i explicació davant del Ple del conflicte 
d’Unipost, ja que ningú millor que un treballador/a d’Unipost podria explicar aquesta 
situació que pateixen. 

La CUP considera inadmissible i insostenible aquesta situació, ja que Unipost l’únic 
que hauria de fer és complir amb un conveni que ells mateixos van proposar, i que va 
suposar una rebaixa del 17% del sou, a canvi de rebre el pagament al dia, una cosa 
que hauria de ser l’obligació d’una empresa.  

Tot i això, Unipost se salta el conveni, només complint-lo durant els primers mesos, 
però des d’aleshores ha tornat a haver-hi retards de nou i s’ha arribat a la inadmissible 
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situació que els treballadors reben el pagament en quatre nòmines al llarg del mes i 
que a principis de mes la majoria dels treballadors no arriben a cobrar ni 200 euros.  

A part d’això, encara se’ls hi deu el 60% de la paga de nadal i el 100% de la paga 
d’estiu de 2016. A més, després de la rebaixa salarial del 17%, la majoria dels 
treballadors i treballadores d’Unipost no arriben ni als 1.000 euros al mes. 

La CUP considera que és una situació inadmissible perquè, tal i com ha explicat la 
senyora Immaculada Mas, l’estrès que genera aquesta situació ja ha provocat que 
varis treballadors/es hagin hagut de demanar la baixa.  

Des de la CUP han mantingut vàries reunions amb les treballadores d’Unipost, els han 
fet costat els dies que han secundat la vaga i creuen que un pas més en aquest sentit 
és fer posicionar l’Ajuntament de la ciutat en aquest assumpte.  

Entenen que l’Ajuntament, com a client major d’Unipost a la ciutat, pot incidir en aquest 
conflicte i d’aquesta idea sorgeix el primer acord de la moció, sobre donar suport 
explícit a les treballadores i treballadors d’Unipost i exigir a l’empresa que compleixi 
amb el conveni. Sobre aquest acord afegeix que la CUP vetllarà perquè es faci efectiu 
el seu compliment.  

Afegeix que li sap greu que hagi de ser el seu Grup qui presenti una moció d’aquestes 
característiques quan l’equip de govern coneixia la situació dels treballadors d’Unipost. 

Afegeix que el senyor Francesc de Puig, en nom del govern, va fer diverses reunions 
amb representants d’Unipost, però que tampoc va passar d’aquí. No poden entendre 
que l’equip de govern no faci res davant les empreses contractades que vulneren tan 
flagrantment els drets dels treballadors, ni entén que, sabent que això passava, no 
hagi fet res més enllà de trobar-se puntualment amb els representants d’Unipost sense 
aportar cap solució. 

La CUP entén com a una obligació de l’Ajuntament el vetllar per unes condicions de 
vida dignes de tota la ciutadania de Manresa, i això inclou també vetllar pel respecte 
dels seus drets laborals, fet que no han vist que passés en absolut en el cas d’Unipost.  

Per això la CUP proposa que en les noves licitacions i concursos s’asseguri que 
l’empresa guanyadora dels contractes respecta els drets laborals dels i les  
treballadores i, en cas contrari, que l’Ajuntament pugui penalitzar l’empresa 
concessionària. 

Per últim, explica que el setembre passat es va presentar, en una conferència a la 
FUB, la proposta del salari mínim de la ciutat, on es proposava un salari mínim de 
1.000 euros per als treballadors municipals.  

Afegeix que des de la CUP entenen que hauria de ser voluntat del govern estendre 
aquesta proposta a les empreses contractades pel consistori i, per tant, incloure 
aquest salari mínim en les clàusules de contractació.  
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Remarca que el seu Grup Municipal seguirà de ben a prop el conflicte d’Unipost i que 
se sumaran a totes les mobilitzacions o protestes que pugin organitzar les seves 
treballadores i treballadors.  

Més enllà de la moció creuen que cal seguir pressionant l’empresa des de tots els 
fronts, fins que compleixi amb les seves obligacions. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització, perquè defensi l’esmena presentada pels Grups 
Municipals de CDC i ERC. 

 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització,  inicia la 
seva intervenció agraint a la senyora Imma Mas la seva intervenció i la seva aportació 
d’informació.  

Manifesta que l’equip de govern considerava adient presentar una esmena a la moció, 
tot i mantenint la part dels atesos, però afegint-ne un al final per donar contingut a 
l’esmena dels dos acords que es proposa substituir.  

Tot seguit llegeix l’atès que es proposa incorporar al final dels que consten a la moció::  
“Atès que l’Ajuntament de Manresa ja ha incorporat clàusules socials de forma 
progressiva en les diferents modalitats de contractació municipal, en la línia que 
proposa la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.”  

Recorda que això ja fa anys que es ve portant a terme i que, de mica en mica, s’ha 
anat adaptant i que algunes es remunten a l’època del tripartit, però l’equip de govern 
ho ha anat actualitzant i la voluntat és seguir-ho fent. Diu també que totes les 
concessions que s’han anat fent en els últims anys ja incorporen, o fins i tot amplien, 
les clàusules socials. 

Pel que fa a la part dels acords, es manté íntegre el punt primer, mentre que en el 
segon l’esmena proposa substituir el redactat de la moció de la CUP, que diu: 
“L’Ajuntament estudiarà quines són les clàusules...” pel  següent text: “L’Ajuntament de 
Manresa continuarà incloent al nou plec ... “, tal com consta a l’esmena presentada, i 
seguint amb el redactat que ja feia el GMCUP. 

Respecte a l’acord tercer de la moció de la CUP, en què es proposa: “A partir d’ara, 
l’Ajuntament de Manresa inclourà...”, l’esmena proposa substituir-lo pel redactat 
següent: “L’Ajuntament de Manresa continuarà incloent en totes les licitacions i 
concursos, les clàusules...”, com consta a l’esmena. 

Explica que això ve propiciat pel fet que es tracta d’una feina que ja es ve portant a 
terme pels equips tècnics de Contractació i dels diferents serveis de l’Ajuntament, i que 
és just que se’ls reconegui la seva feina. 

A continuació fa referència als treballadors de l’empresa Unipost. Per una banda,  
lamenta la situació laboral que estan patint, i que pel que expliquen sembla ser que té 



                     Acta de la sessió plenària núm. 8 de 15 de juny de 2017                      68 

un grau de degradació que s’està consolidant. De l’altra, agraeix a aquests 
professionals de l’empresa que donen el servei directe a la gent de Manresa i 
comarca, la seva professionalitat malgrat la situació d’angoixa i d’incompliment de 
contracte que pateixen per part de l’empresa. 

Finalment, en referència a les reunions que havia tingut el senyor Francesc de Puig, a 
les quals s’ha referit el senyor Jordi Garcés, com també ha tingut recentment la 
regidora senyora Àuria Caus amb la senyora Immaculada Mas, diu que l’equip de 
govern s’ha adreçat a l’empresa, des d’un punt de vista més formal, per demanar 
explicacions sobre la situació, i que el problema no està localitzat a Manresa o a la 
comarca del Bages, sinó que és una situació d’àmbit general gairebé a tot el territori 
espanyol. Recorda que aquesta empresa fa de contrapunt a Correus i la seva situació 
és molt delicada. 

Actualment l’Ajuntament està en fase de redacció dels nous plecs de condicions i 
aquesta empresa seria una possible concursant, però tot dependrà del compliment de 
les condicions previstes en el plec de clàusules, com estar al corrent de pagament, etc. 
En aquest moment no ho estan portant a terme i tant de bo sigui un estímul perquè 
facin l’esforç, però la informació de la situació es va tenint actualitzada. 

Demana l’acceptació de les esmenes presentades per l’equip de govern a la 
proposició del GMCUP. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Immaculada Mas Calvet per al torn de 
rèplica. 

 

La senyora Immaculada Mas Calvet, en representació de l’Associació de Veïns 
Saldes-Plaça Catalunya, torna a intervenir per dir que té un historial de pagaments i 
que no vol cansar ni avorrir. Tot seguit, llegeix el percentatge de pagaments i explica, 
en referència als pagaments endarrerits, el problema que suposa cobrar fora de l’any 
fiscal que pertoca. 

A continuació explica que va conèixer al senyor Raventós, el seu cap, en una reunió al 
mes d’octubre. Ell li va demanar que deixessin de fer vaga i que tinguessin paciència 
perquè les coses s’arreglarien. Quan li van preguntar on estaven els diners del préstec 
d’AVANÇSA el senyor Raventós li respongué que aquests s’havien gastat, sense 
entrar en més detall al respecte. Tot seguit explica li va preguntar com li pot dir a un 
company que ha cobrat 170 euros, a dia 11, que tingui més paciència encara. Diu que 
es va encongir d’espatlles i va dir que “si, que era molt diferent cobrar-ne 1.000 a 
cobrar-ne 170”, afirmació que ella comparteix completament. 

Diu que ni ella ni cap d’ells vol que es penalitzi Unipost, sinó que volen que baixi al 
mon dels treballadors i que vagi a repartir a 36 graus a les 16.00 hores per haver 
cobrat la meitat del seu sou. Diu també que la resposta del senyor Raventós la va 
trobar molt poc indicada i sense donar cap solució, i afegeix que una persona que ha 
cobrat 170 o 200 euros i que té una hipoteca, fills, lloguer...  i tot això, per un període 
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de temps llarg. Afegeix que ells saben que no estan fent bé les coses perquè tenen 
sentències que així ho indiquen i multes per aquest fet, però que es dediquen a 
recórrer, esperar a l’últim dia, tornar a recórrer...  

Conclou incidint de nou en el fet que no volen que Unipost sigui castigat, així com que 
ells estan contents amb la seva feina. Explica que ella fa deu anys que porta la 
furgoneta i que creu que la coneix tothom, però considera que es mereixen poder 
cobrar i que si amb una petita ajuda ho poden aconseguir seria molt bo. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat per a intervenir. 

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que 
farà una intervenció molt breu i que volia escoltar les intervencions del govern abans 
de tenir un posicionament sobre la moció i l’esmena, aclarint tot seguit que el GMPSC 
està d’acord amb totes dues i amb les reivindicacions dels treballadors d’Unipost.  

Tot seguit formula una qüestió. Recorda que l’esmena del govern diu “continuarà 
incloent”, remarcant que això significa que ja tenen clàusules que podrien vetllar pel 
compliment i adoptar mesures de penalització.  

Demana al regidor senyor Sala Rovira si el pot il·lustrar sobre quin tipus d’accions 
realment poden fer i quines podran fer amb el nou plec de clàusules que no estiguin en 
l’actual. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el 
seu grup votarà a favor de l’esmena. Diu que es volen sumar a la petició feta des del 
PSC perquè entenen que en el contracte d’Unipost, o bé no deuen estar contemplades 
aquestes clàusules, o bé no s’ha fet res al respecte.  

Remarca que si la voluntat de l’Ajuntament i de l’equip de govern és la de posar 
aquestes clàusules perquè hi hagi un respecte pels drets dels treballadors no entén 
que a aquestes alçades en el cas d’Unipost, sabent a més del conflicte que 
s’arrossega des de l’any 2014, l’Ajuntament no hagi intervingut i s’hagi arribat a 
aquesta situació desesperada. Això partint de la premissa que l’Ajuntament té un cert 
poder sobre aquesta empresa degut al fet que és el seu principal client a Manresa.  

Per tot això, no ho acaben d’entendre. 

 

L’alcalde dóna la paraula a Josep M Sala Rovira, regidor d’Hisenda i 
Organització, en nom de l’equip de govern. 
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El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, aclareix 
que la informació de què disposava no indicava que aquest problema s’originés al 
2014 sinó posteriorment, i afegeix que això no obvia que no vingués del 2014 però que 
a ell no li va arribar informació en aquest sentit.  

A partir del moment que els arriba l’equip de govern es reuneix amb l’empresa a fi de 
detectar l’envergadura del problema, i explica que els delegats de l’empresa  
plantegen una situació que sobrepassa a la ciutat de Manresa.  

Diu que l’Ajuntament és molt important dins de Manresa, però que dins d’Unipost la 
seva representació és inferior al 0,001, i que com a conseqüència, i tot i que el plec de 
clàusules preveu la sanció, es van plantejar seriosament quina eficàcia podria tenir, 
tant per a l’empresa com per als seus treballadors, que l’Ajuntament iniciés un 
procediment sancionador.  

Tot seguit diu que, al ser un problema que sobrepassava l’àmbit de Manresa, van 
creure que iniciar un procediment sancionador contra l’empresa no ajudaria a millorar 
les seves expectatives. Per això, es va decidir no iniciar-lo. Deixa a valoració de 
cadascú si van estar encertats o no, però remarca que és el que van decidir. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC.  

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça 
al regidor Sala Rovira per dir-li que està d’acord i que té present que cal anar amb 
compte amb els boicots si no es vol perjudicar els treballadors.  

No obstant això, reitera la seva pregunta referent a què es canviarà en el plec de 
condicions perquè es pugui detectar i actuar, més enllà que un expedient sancionador 
no sigui la solució. 

 

L’alcalde intervé per explicar que si l’empresa no regularitza la seva situació no 
poden optar a la continuïtat del contracte, ja que si deuen diners als treballadors 
això ja suposa un impediment. Afegeix que aquesta mateixa situació s’ha donat 
amb l’empresa de neteja de la Diputació de Barcelona i ara, a 1 de juliol, sense 
haver cobrat els treballadors, entrarà una nova empresa concessionària que 
subrogarà els treballadors, però no els deutes de l’empresa que haurà estat 
responsable de la neteja fins al 30 de juny. 

 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que els plecs de clàusules estan en fase de redacció i que s’hi faran constar també en 
tots els nous plecs de condicions que s’elaborin, així com en els que es van 
actualitzant. Recorda que també s’està preparant el de l’enllumenat.  
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En quant a la capacitat de reacció diu que serà similar a la que s’ha tingut en aquest 
cas i que només depèn del fet que hi hagi una presa de decisió per engegar un 
expedient. Afirma ser més partidari que quan una acció ajuda a solucionar el problema 
és millor fer dita acció, mentre que si l’acció no ajuda o empitjora, per molt que la llei 
ho recolzi, és millor no realitzar-la. 

Planteja que si l’empresa té unes dimensions diferents i en ella el seu pes com a client 
és més elevat segur que no ho plantejarien i actuarien directament, ja que en aquest 
cas sí que tindrien una incidència real. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup 
Municipal de la CUP, perquè realitzi una darrera intervenció. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del grup Municipal de la CUP, remarca 
que el que el govern està dient és que les grans empreses poden vulnerar els drets 
dels treballadors i fer el que vulguin, ja que no es pot fer res perquè les conseqüències 
no perjudiquin als seus treballadors. Per contra, en una empresa més petita sí que 
tenen incidència. Per concloure, afirma que aquest cas és el mateix que el que 
succeeix amb les empreses ICL i Iberpotash.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 
presentada pels Grups Municipals d’ERC i CDC a la proposició 7.3 del GMCUP, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 

L’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, es declara acordat 
el següent: 

“Atès que les treballadores de la plantilla de l’empresa Unipost tenen constants 
problemes de pagament per part de l’empresa. Actualment, se’ls deu el 60% de la 
paga de l'estiu de 2016 i tota la paga de Nadal, a més a més dels retards constants en 
el pagaments de les mensualitats. 
 
Atès que l’empresa Unipost és la segona de l'Estat pel que fa a repartiment de 
correspondència, només per darrere de Correus, i és proveïdora de diverses 
administracions i empreses públiques, com ara el Consell Comarcal del Bages, 
CatSalut, diversos departaments de la Generalitat i la Diputació, Aigües de Manresa o 
el Consorci de Residus del Bages. 
 
Atès que Unipost és l’actual concessionària d’una part de la correspondència de 
l’Ajuntament de Manresa, concessió adjudicada el 5 de juliol de 2016 per acord de la 
Junta de Govern Local. 
 
Atès que aquesta concessió, amb les seves corresponents pròrrogues, va finalitzar el 
juliol del 2016, i es va haver de fer un expedient de continuïtat de la concessió mentre 
no es liciti la nova. 
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Atès que, a dia d’avui, encara no està preparada la nova licitació, ja que encara no 
s’han enllestit els plecs de clàusules corresponents. 
 
Atès que aquest ajuntament ha manifestat en reiterades ocasions la voluntat d’incloure 
clàusules socials als plecs de les concessions municipals. 
 
Atès que és obligació d’aquest i de tots els ajuntaments vetllar pel compliment de la 
legislació laboral, i pel respecte als drets laborals de totes les persones que treballen, 
directa o indirectament, pel consistori. 
 
Atès que, com s’ha esmentat anteriorment, l’empresa Unipost no està respectant 
diversos drets laborals, com ara el recollit a l’article 4 de l’Estatut dels Treballadors, 
punt 2 lletra F, que reconeix el dret a «la percepció puntual de la remuneració pactada 
o legalment establerta».  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, que depèn del Departament d’Economia i Coneixement, ha elaborat 
diverses versions de la «Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter 
social», la darrera l’any 2014, on es llisten una sèrie de clàusules que es poden 
incloure en els plecs de cara a les licitacions. 
 
Atès que algunes de les clàusules recomanades per la Junta Consultiva de 
Contractació administrativa fan referència als drets laborals anteriorment esmentats, 
per exemple: 
 
«F. Possibles clàusules a incloure com a condició d’execució o com a condicions 
especials d’execució: 
 
2. L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en 
particular: 
a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i 
conveni laboral corresponent.  
 
15. L’empresa adjudicatària ha d’acreditar mitjançant les corresponents declaracions 
responsables o, quan escaigui, certificacions dels organismes competents, que en 
l’execució del contracte s’han complert les obligacions derivades de les disposicions 
vigents en matèria de protecció dels llocs de treball, de condicions de treball i de 
prevenció de riscos laborals.  
 
17. L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a 
l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que 
estableixi el conveni laboral que els resulti d’aplicació.» 
 
Atès que el plec de clàusules de la nova concessió del Servei de missatgeria i 
correspondència de l’Ajuntament de Manresa encara no estan tancades i per tant hi ha 
temps d’afegir-hi noves clàusules socials. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa ja ha incorporat clàusules socials de forma 
progressiva en les diferents modalitats de contractació municipal, en la línia que 
proposa la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
 
Per tot plegat, es  proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
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1. L’ajuntament de Manresa manifestarà públicament el seu suport a tota la plantilla 
d’Unipost en la seva lluita pels drets laborals més bàsics exigint a Unipost que 
compleixi amb el conveni. 
 
2. L’Ajuntament de Manresa continuarà incloent al nou plec que s’està elaborant les 
clàusules més adients per assegurar que l’empresa guanyadora del nou contracte del 
«Servei de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa» respecti la 
totalitat dels drets laborals de les treballadores del servei. Al mateix temps, vetllarà pel 
compliment d’aquestes clàusules i adoptarà les mesures de penalització necessàries 
en el cas que aquestes clàusules no siguin respectades per l’empresa concessionària.  
 
3. L’Ajuntament de Manresa continuarà incloent en totes les licitacions i concursos, les 
clàusules i els mecanismes de controls més adients en cada cas, per assegurar el 
respecte als drets dels treballadors i treballadores al servei del consistori.”  
 
 
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3. 
 
 
L’alcalde informa que en la reunió de la Junta de Portaveus es va decidir que el 
debat sobre el cartipàs municipal es farà conjuntament i la votació separada, 
concretament els dictàmens 3.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia.  
 
 
3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del règim de retribucions dels 

càrrecs electes municipals.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 6 de juny de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Atès l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 30 de juny de 2015, modificat 
per resolució de 7 d’agost de 2015, ratificada pel Ple de la Corporació de 17 de 
setembre de 2015, i per acord del Ple de la Corporació de 21 de gener de 2016, pel 
que es determinaven les retribucions i assistències dels regidors de la Corporació 
Municipal, tant pel que fa als que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva com parcial, i també les assistències de la resta de membres de la 
Corporació. 
 
Atès que s’ha aprovat una modificació de l’organigrama polític amb una nova 
redistribució de les competències, el que ha comportat canvis en les dedicacions 
aprovades en el seu moment. 
 
Atès que s’ha produït una incorporació d’una nova regidora motivada per un 
cessament de càrrec electe anterior.   
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
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del seu càrrec, a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi  el 
Ple de la Corporació i percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els organismes autònoms. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, així com els articles 23 i següents del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret 2568/86, de 28 
de novembre, els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per a 
poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest 
Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter 
mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, 
l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar un nou text sobre el règim econòmic dels càrrecs electes municipals, 
deixant sense efecte els acords anteriors.  
 
Segon.- Adoptar l’acord que, amb efectes del dia 22 de maig de 2017, no hi haurà 
regidors que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva.  

 
Tercer.- Establir que amb efectes del dia 22 de maig de 2017, data d’entrada en vigor 
la nova distribució de competències del Cartipàs Municipal, el règim de dedicació 
parcial dels membres de la Corporació, serà el que a continuació es relaciona, amb les 
retribucions que també s’esmenten,  les quals es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
 

Nom Càrrec Import brut 
mensual 

Dedicació 

Valentí Junyent Torras Alcalde 2.275,00 49% 
Marc Aloy Guàrdia Tinent d’Alcalde 3.704,35 95% 
Joan Calmet Piqué Tinent d’Alcalde 3.704,35 95% 
Maria Àngels Santolària Morros Tinent d’Alcalde 3.704,35 95% 
Jaume Torras Oliveras Tinent d’Alcalde 3.119,46 80% 
Jordi Serracanta Espinalt Tinent d’Alcalde 3.704,35 95% 
Anna Crespo Obiols Tinent d’Alcalde 3.314,42 85% 
Àuria Caus Rovira Tinent d’Alcalde 3.509,39 90% 
Jaume Arnau Capitan Regidor 2.764,98 80% 
Cristina Cruz Mas Regidora 2.073,73 60% 
Maria Mercè Rosich Vilaró Regidora 3.110,60 90% 
 
A aquests membres corporatius els serà aplicable, en les situacions d’incapacitat 
temporal, el règim de deduccions establert en la resolució d’Alcaldia d’11 d’octubre de 
2012, ratificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 d’octubre de 2012. 
 
Quart.- Establir la retribució i data d’entrada en vigor, dels càrrecs electes que 
seguidament es relacionen, i les quals es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
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Nom Càrrec Import brut 
mensual 

Data dels 
efectes 

Dedicació 

Neus Comellas Verdaguer Regidora 2.937,79 06-06-2017 85% 
Pol Huguet Estrada Regidor 2.073,73 01-07-2017 60% 
 
A aquests membres corporatius els serà aplicable, en les situacions d’incapacitat 
temporal, el règim de deduccions establert en la resolució d’Alcaldia d’11 d’octubre de 
2012, ratificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 d’octubre de 2012. 
 
Cinquè.-  Establir que el règim de dedicació mínima necessària  per a la percepció de 
les  retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà el del 25 %. El 
percentatge de dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal 
funcionari. 
 
Sisè.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les 
persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat 
Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix 
comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra 
inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent. 
 
Setè.- Establir el règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació 
Municipal no inclosos en els apartats anteriors, per assistència a les sessions dels 
òrgans col·legiats municipals que es relacionen, i en les quantitats que s’esmenten: 
 
Per assistència a la Junta de Portaveus 250,- € 
Per assistència a la Junta de Govern 250,- € 
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter  ordinari 800,- € 
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter extraordinari 200,- € 
Per assistència a una comissió informativa ordinària 250,- € 
Per assistència a una comissió informativa extraordinària. 100,- € 

 
La percepció d’aquestes quantitats requerirà prèvia acreditació de l’assistència a un 
mínim del 50 % del temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es 
tracti. Aquesta acreditació es farà mitjançant informe del secretari de l’òrgan 
corresponent enviat a Recursos Humans l’endemà de la celebració de la sessió de que 
es tracti. Pel que fa a la Junta de Portaveus, l’assistència s’acreditarà mitjançant 
informe del Responsable de presidència.  
 
Vuitè.- Determinar que l’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la 
Corporació Municipal no inclòs en els acords tercer i quart del  present dictamen, serà 
el següent: 
 

Import màxim anual 16.000,- euros 
 
Novè.-  La retribució i percepció d’assistències que es reconeixen en els acords 
anteriors, serà independent del dret  que es reconeix igualment als membres 
corporatius, en virtut del que disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la 
percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com 
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin 
efectives i amb justificació documental prèvia. 
 
 
Desè.- Les retribucions que es fixen en els acords anteriors, s’adequaran en cada 
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moment, de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en el mateix 
percentatge que s’apliqui al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Onzè.- Establir a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització 
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties 
següents: 
 

GRUP INDEMNITZACIÓ 
  
Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya  2.000,- euros
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  1.850,- euros
Grup Municipal de la  Candidatura d’Unitat Popular 1.250,- euros
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 1.250,- euros
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania 1.100,- euros
Grup Municipal de Democràcia Municipal 950,- euros
  

 
Dotzè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats, fent-los-hi  constar que han estat designats per a desenvolupar el 
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, 
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació. 
 
Tretzè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 
fixar-lo al tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants de 

la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació 
municipal. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6 de 
juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessions del dia 30 de juny, 23 de juliol i 17 de 

setembre de 2015, va adoptar l’acord de nomenar representants de l’Ajuntament 
en entitats i organismes que requereixen representació municipal. 

 
2. El 8 de gener de 2016, els grups municipals de Convergència i ERC van signar 

l’Acord de Govern a Manresa, en virtut del qual ambdós grups van formar, des 
de l’1 de febrer de 2016, l’Equip de Govern de Manresa. Aquest Acord va 
comportar la remodelació del Cartipàs municipal 2015-2019 vigent, i per acord de 
Ple de 18 de febrer de 2016 es van designar els representants municipals, acord 
modificat posteriorment en sessions de 21 d’abril, 21 de juliol, 22 de setembre, 
17 de novembre i 22 de desembre de 2016, i per acords de ple de 16 de febrer i 
16 de març de 2017. 

 
3. Com a conseqüència dels canvis produïts en el govern municipal, així com de la 

renúncia de la regidora senyora Olga Sánchez Ruiz, en sessió de 18 de maig de 
2017, i de la presa de possessió de la senyora Neus Comellas Verdaguer, amb 
data 5 de juny de 2017, es fa necessari modificar els acords adoptats pel Ple 
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referents al nomenament de representants de la Corporació en entitats i 
organismes que requereixen representació municipal. 

 

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

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

 
 2 L’article 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 

correspon al Ple crear i regular òrgans complementaris.  
 
 3 En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o 

automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i 
que, per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan 
competent, aquesta designació té el caràcter de proposta. 

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.  Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que 

requereixen representació municipal o bé que han d'integrar-se en aquests 
en funció dels respectius càrrecs, els regidors i regidores que a continuació 
es relacionen. 

 
CONSORCIS 

 
 
Consorci Urbanístic L’Agulla 

 
Junta General 
Pol Huguet Estrada, en substitució de Mireia Estefanell 
Medina 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució d’Olga 
Sánchez Ruiz 
 

 
Consorci Parc Central 

 
Vicepresident: 
Marc Aloy Guàrdia, en substitució de Mireia Estefanell 
Medina 
 
Vocals: 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució de Jordi 
Serracanta Espinalt 
Cristina Cruz Mas, en substitució de Marc Aloy Guàrdia 
 

Consorci per a l’Impuls de Serveis 
Educatius i Socials (CISES)  
 
 

Junta General 
 
Vocals 
Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria Caus 
Rovira 
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FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

SOCIOSANITARI        
 
 
Estratègia de promoció de la salut i 
prevenció en el Sistema Nacional 
de Salut 

 
Tècnica representant:  
Elisenda Solsona Serrat 
 
 

 
Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya 
 

 
Titular: 
Cristina Cruz Mas 
Suplent: 
Laura Castany Figuera 
 

 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

CULTURAL        
 
 
Fundació Mediterrània, Fira 
d’Espectacles d’Arrel Tradicional  

 
Comitè Executiu: 
Vocal 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució de Joan 
Calmet Piqué 

 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT DE 

COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 
Fundació Turisme i Fires de Manresa 

 
Patronat 

 
Vicepresident segon: 
Joan Calmet Piqué, en substitució de Mireia 
Estefanell Medina        
 
Vocals: 
 
Titulars Suplents 
Cristina Cruz Mas, en 
substitució de Joan 
Calmet Piqué 
 

Neus Comellas Verda- 
guer, en substitució 
d’Àuria Caus Rovira 
Pol Huguet Estrada, en 
substitució de Cristina 
Cruz Mas 

  

Comitè Executiu 
 

Vicepresidència (Fins l’1 de gener de 2018) 
Joan Calmet Piqué, en substitució de Mireia 
Estefanell Medina 
 
Vocals: 
 

Titulars Suplents 
Cristina Cruz Mas, en 
substitució de Joan 
Calmet  Piqué   
 

Josep Simon Carreras,   
en substitució de Fran-
cesc de Puig Viladrich 
 

 

Asociación de Colectividades Textiles Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria 



                     Acta de la sessió plenària núm. 8 de 15 de juny de 2017                      79 

Europeas (ACTE) 
 

Caus Rovira 

Associació d’empresaris del polígon 
industrial de Bufalvent 
 

Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria 
Caus Rovira 

Xarxa europea de ciutats mitjanes 
(Xarxa Eurotowns) 

Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

Pacte Territorial del Bages Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

Suport i Promoció Espais Industrials i 
empreses del Municipi 

Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

Taula estratègica Aeròdrom Igualada_ 
Odena 

Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

 
 

ENTITATS D’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL        
 
Xarxa de la custòdia del Territori Pol Huguet Estrada, en substitució de Marc Aloy 

Guàrdia 
 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT DE 

SEGURETAT CIUTADANA  i  PROTECCIÓ CIVIL 
 
Junta Local de Seguretat Vocals  

Josep M. Sala Rovira, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 

Comissió Municipal de Protecció 
Civil 

President suplent 
Jaume Torras Oliveras, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 
 

Comitè d’Emergències municipal de 
protecció civil 
 
 

President suplent 
Jaume Torras Oliveras, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 

Associació de Defensa Forestal Pla 
de Bages 

Jaume Torras Oliveras, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 
 

 
 

 
COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 

 
President 
Regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana 

 
Josep M. Sala Rovira, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 

Coordinadors  
Regidor delegat de Protecció Civil Jaume Torras Oliveras, en substitució de Francesc de 
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Puig Viladrich 
 
 

 
COMISSIÓ DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES  

DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Representants tècnics: Josep Simon Carreras, en substitució de Francesc de 

Puig Viladrich 
 
 

 
CONSELL ESCOLAR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS NO 

UNIVERSITARIS 
 
 
Escoles públiques 
 
Sant Ignasi  Suplent: Neus Comellas Verdaguer, en substitució 

d’Olga Sánchez Ruiz 
 

Serra i Húnter Suplent: Neus Comellas Verdaguer, en substitució 
d’Olga Sánchez Ruiz 

 
Centres concertats 
 
Mare de Déu del Pilar Suplent: Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Olga 

Sánchez Ruiz 
 

 
Instituts públics 
 
Lacetània Titular:  Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria 

Caus Rovira 
 

Cal Gravat Titular: Neus Comellas Verdaguer, en substitució 
d’Olga Sánchez Ruiz 
 

 
 

 
CENTRES UNIVERSITARIS 

 
Fundació Universitària del Bages Patronat 

 
Vocals 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució de Joan 
Calmet Piqué 
 

 
 

 
PONÈNCIES MUNICIPALS 
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Ponència tècnica d’Activitats  President 

Marc Aloy Guàrdia, en substitució de Mireia Estefanell 
Medina 
 
Suplent 
Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria Caus 
Rovira 
 

Ponència tècnica de Mobilitat  President 
Jordi Serracanta Espinalt, en substitució d’Olga 
Sánchez Ruiz 
 
Vocals 
Jaume Arnau Capitán, en substitució de Jordi 
Serracanta Espinalt 
 

 
 

 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ 

 
 
Suplent: Jordi Serracanta Espinalt, en substitució d’Olga Sánchez Ruiz 
 

 
 
Segon. Es manté la vigència dels acords adoptats referents a la designació de 

representants en tot allò que no es contradigui amb aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a les entitats, institucions i organismes 

corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.   Publicar aquest acord al  Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 

que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena d’addició al dictamen 6.1.2, del regidor delegat 
d’Hisenda i Organització, de 13 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Com a conseqüència dels canvis produïts en el govern municipal s’ha elaborat un 
dictamen per modificar els acords adoptats pel Ple referents al nomenament de 
representants de la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació 
municipal. 
 
Atès que les funcions de l’àmbit d’Entorn Natural han estat delegades en el senyor Pol 
Huguet Estrada, es creu convenient que sigui aquest regidor el representant de 
l’Ajuntament de Manresa en el Consell Escolar de l’Escola de Capacitació Agrària de 
Manresa. 
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Així mateix, per tal d’equiparar la representació municipal en aquest Consell Escolar a 
la dels altres Consells Escolars de centres docents, és procedent la designació d’un 
suplent. 
 
Per això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple l’aprovació de 
l’esmena d’addició següent: 
 
Afegir un nou apartat al punt primer del dictamen que consta a l’ordre del dia del Ple 
del dia 15 de juny de 2017 amb el número 6.1.2,  amb el contingut següent: 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

EDUCATIU        
 
Centre de Capacitació Agrària de 
Manresa 

 
Consell Escolar 
 
Titular: Pol Huguet Estrada, en substitució 
de Marc Aloy Guàrdia 
Suplent: Marc Aloy Guàrdia 
 

 
“ 
 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àuria Caus Rovira, regidora delegada de 
Presidència i de Comunicació, a fi que exposi i defensi els dictàmens 3.1 i 6.1.2. 

 

La senyora Àuria Caus Rovira, regidora delegada de Presidència i de 
Comunicació, i portaveu de l’equip de govern, inicia la seva intervenció parlant de 
la posada en funcionament del nou cartipàs i de la modificació de l’organigrama polític. 

Es proposa aprovar un nou text sobre el règim econòmic dels càrrecs electes 
municipals, deixant sense efecte els acords anteriors, adoptant l’acord amb efectes del 
dia 29 de maig de 2017 i remarcant que no hi haurà cap càrrec que exerceixi amb 
dedicació exclusiva. Estableix també que, amb efectes de 22 de maig de 2017, data 
d’entrada en vigor de la nova distribució de competències del cartipàs municipal, el 
règim de dedicació parcial dels membres de la corporació queda establert de la forma 
que s’aprova en aquest Ple, així com també queda establert el règim per assistència a 
les sessions del òrgans col·legiats municipals. Es determina també que l’import màxim 
a percebre per un membre de la corporació no serà superior  a 16.000 euros anuals. 
S’estableix també una indemnització mensual per despeses realitzades en l’exercici de 
les seves funcions. 

En quant al segon dictamen, diu que degut als canvis de competències per part 
d’alguns regidors s’adeqüen els nomenaments de representants en algunes entitats i 
organismes, així que es proposa l’aprovació de nomenament de representants de la 
corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. Tot 
seguit, llegeix  els canvis realitzats en aquest sentit. 
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L’alcalde dóna la paraula als representants dels diferents Grups Municipals que 
han demanat per a intervenir. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, inicia la 
seva intervenció dient que el seu grup votarà en contra i que ho fan perquè li sembla 
que estan vivint el “dia de la marmota”, que un altre dia parlen d’un altre cartipàs, i, fins 
i tot, ironitza amb el fet que el regidor Joan Calmet tingués presa a presentar el Pla 
d’Habitatge perquè potser al següent ja no li correspondria. Diu que creu que hi ha 
poca estabilitat i que els sembla que són poc seriosos amb els manresans i 
manresanes. 

Tot seguit diu que no saben com ha quedat la relació entre els dos partits integrants 
del govern municipal ni tampoc quin és el nivell de confiança entre ells. Recorda en 
aquest sentit la situació que es va donar quan la regidora Mireia Estefanell va votar a 
favor del dictamen que li retirava les seves atribucions dins l’equip de govern. Diu que 
sembla que estiguin en un mercat ambulant. 

Prossegueix dient que en l’anterior cartipàs els van vendre que la dedicació total 
baixava, la qual cosa suposaria una reducció de la despesa pública en aquest sentit, 
però que en aquest cas concret tornava a pujar la dedicació i tot seguit pregunta si 
s’equivoca. Se li respon que, efectivament, està equivocat al respecte i tot seguit 
admet el seu error i afegeix que els manresans i manresanes agrairan que així sigui. 
No obstant això, insisteix que aquest canvi constant de responsabilitats és molt poc 
seriós, així que insisteix en el seu vot negatiu.  

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que 
amb aquest dictamen tenen la primera oportunitat de parlar en el Ple del que pretén 
ser el tancament del que ha estat una greu crisi de govern municipal. Diu que quan es 
produeix la pèrdua de la confiança per part de l’alcalde en la seva primera tinent 
d’alcalde, i en conseqüència la reestructuració negociada entre dos partits, d’un pacte 
de govern, però alhora mantenint a la regidora, no pas a la tinent d’alcalde, està clar 
que es troben davant d’una crisi de govern que no tenen clar si s’ha resolt 
degudament.  

Diu que el govern tanca la crisi, però que des del PSC pensen que les ferides obertes 
a l’equip de govern són prou profundes com perquè la sutura aplicada no hagi estat 
suficient perquè cicatritzi suficientment.  

Diu que els sap greu per la tinent d’alcalde i pel paper disminuït que li queda en la 
nova configuració d’aquest Ple, fruit d’unes negociacions entre partits que, sense 
entrar a valorar com han anat, han acabat en el que han acabat.  

També els sap greu pels treballadors/es de l’Ajuntament, que en menys de dos anys 
han vist com el lideratge polític al qual serveixen els ha generat quatre canvis de 
cartipàs en dos anys, i per a la ciutadania de Manresa, la qual ha vist com 
circumstàncies polítiques desestabilitzaven el govern municipal.  
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Diu que esperen equivocar-se en l’anàlisi i que la relació entre els dos socis estigui 
prou aclarida, així com que tots dos fixin la mirada en l’acció de govern en benefici dels 
manresans i manresanes. També esperen que aquesta sigui la darrera vegada que es 
veuen obligats a refer el cartipàs municipal, com a mínim per fets com els que han 
provocat els darrers canvis. 

Finalment fa un darrer apunt. Diu que no sap si la resta se n’ha adonat, però el que els 
acaba de llegir és, textualment, punt per punt i coma per coma, els que ja va dir el PSC 
al Ple Municipal passat. Aleshores el govern ho va saldar amb un simple “no hi ha més 
paraules, passem a la votació”. En la seva opinió un mal pas, que els va portar a 
pensar, fins i tot, en votar en contra dels dictàmens que avui van a la votació, que en 
una altra circumstància haurien tingut la seva habitual abstenció en aquests casos.  

El GMPSC no votarà en contra, però diu que ja deixaran que els diguin que no hauria 
estat de més que el govern entonés un mínim “mea culpa”, no amb els regidors de 
l’oposició, sinó amb la ciutadania a la qual es representa en el Ple de l’Ajuntament.  

Diu que no ha estat així en la primera intervenció del govern i que potser serà en la 
rèplica on veuran aquest reconeixement de culpa, o que potser caldrà esperar que el 
president d’ERC a Manresa tingui temps i ganes de tornar a fer algun escrit en el seu 
blog digital.  

Potser ells confien que tot plegat s’oblidarà aviat, però el GMPSC creu que aquesta no 
és la millor forma de tancar el que ells van obrir amb les seves actuacions i 
desconfiances. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
comença dient que aprofitaran aquest punt per explicar la seva postura sobre les 
retribucions alhora que sobre el nou cartipàs municipal. 

Primer diu que, com han dit cada vegada que s’han aprovat els dictàmens de 
retribucions, des de la CUP creuen que les retribucions d’aquest Ajuntament són 
excessives. Diu també que ho han dit totes les vegades que ha calgut, i que fins i tot 
ho portaven al seu programa: Per a ells, els sous dels representants polítics no haurien 
de superar en cap cas 2,8 vegades el salari mínim interprofessional. Ara aquest està a 
707,060 euros mensuals, per tant el sou per una dedicació completa hauria de ser 
1.980 euros nets, molt lluny dels 4.500 bruts que cobraria l’alcalde amb jornada 
completa o dels 3.704 bruts que cobren diversos regidors amb un 95% de dedicació.  

Diu que l’últim cop que es van aprovar retribucions ells deien que el just eren 1.800 
euros mensuals i que ara ho pugen a 1.980, no per un canvi d’idea, sinó per la pujada 
d’un 8% del salari mínim interprofessional. Afegeix que per poder cobrar els 2.700 
euros nets que cobren molts regidors el salari mínim hauria de pujar un 37%. Per tant, 
com han fet en altres ocasions, votaran en contra del dictamen 3.1. 

A continuació es refereix al que qualifica de l’enèsima reestructuració del govern 
municipal. Primer recorda que tant ells com el PSC van demanar explicacions a l’equip 
de govern sobre els canvis, i que ni aleshores ni ara s’han dut a terme, la qual cosa els 
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porta a pensar que els canvis que es porten avui són una mostra de debilitat d’aquest 
equip de govern que, a criteri seu, és evident que no funciona com a un equip.  

En poc més de 2 anys aquest serà el tercer canvi en l’equip de govern, fet que 
evidentment no és normal, ja que encara que els canvis siguin inevitables, tres canvis 
de govern en dos anys representen una evident anomalia que demostra feblesa 
política. Els números, evidentment, segueixen sortint i tot es pot seguir aprovant per 
una majoria més que sobrada, però és evident que a la ciutat es respira una sensació 
de debilitat i d’inconsistència. 

Per a ells el més preocupant és que aquests canvis no responen a les necessitats dels 
ciutadans de Manresa, sinó a les picabaralles de l’equip de govern. Ells podrien 
entendre els canvis si aquests es duguessin a terme a fi de cobrir necessitats, reforçar 
regidories, reequilibrar tasques... però el cert és que la situació no és aquesta i que els 
canvis es corresponen a equilibris polítics de curta volada. Mentre la ciutat segueix 
amb els seus problemes l’equip de govern no pot respondre-hi perquè està massa 
enfeinat redefinint les seves regidories i repartint-se de nou les tasques. Afegeix que 
entenen que això té tres impactes negatius: 

-S’alenteixen les feines, es confon als tècnics i es dificulta la feina diària de qui 
treballa a l’Ajuntament. 

-Els regidors no poden donar el seu rendiment òptim, ja que aquests, com és 
evident, no són experts en tot. 

-Els ciutadans, entitats i moviments socials es troben amb interlocutors nous i la 
gent no sap a quines portes trucar ni a qui adreçar-se. 

En definitiva, qui acaba pagant els plats trencats són els manresans i manresanes, que 
cada cop han de trucar a portes diferents, i a vegades ni així aconsegueixen 
interlocutors vàlids. 

Conclou dient que han passat dos anys, però que sembla que n’hagin passat molts 
més. Remarca que dels 25 regidors que van començar només en queden 20 i ironitza 
dient que això sembla propi d’Agatha Christie, prosseguint just després dient que 14 
persones han renunciat a ser regidors/es d’aquest Ajuntament, entre els que han 
dimitit i els que no han acceptat el càrrec, fet que consideren estrany i anormal. 

Ja per acabar, diu que votaran en contra del dictamen sobre les retribucions i 
s’abstindran en el dels representants, alhora que coincideix amb el regidor ssenyor 
González Martín en el seu desig que aquest sigui l’últim canvi de cartipàs que fan, ja 
que hi ha molta feina i no poden permetre’s perdre més temps. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àuria Caus Rovira, regidora delegada de 
Presidència i de Comunicació, perquè exerceixi el seu torn de rèplica. 
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La senyora Àuria Caus Rovira, regidora delegada de Presidència de 
Comunicació, i portaveu de l’equip de govern, manifesta que davant d’aquest 
reguitzell de comentaris i qüestions sembla que estiguin davant d’una catàstrofe. Diu 
que han treballat un cartipàs que sigui eficient per a la ciutat i aprofitant les capacitats 
de cadascú per dur-ho a terme, alhora que es manté el nivell de dedicacions 
establertes ja en el febrer de 2016 quan ERC i CDC van començar a governar plegats, 
i que estan en un 10,59 de dedicacions, just com estaven aleshores.  

Diu que li sap greu i li sembla un error que membres de la corporació municipal que 
tenen plena consciència i coneixement del que significa la tasca que comporta ser 
Alcalde i regidors, entrin a difondre la idea que els polítics municipals estan sobre 
pagats i que deixin a entendre que es dediquen a marejar amb cartipassos quan el 
govern sempre ha fet i farà el millor en cada cas, fins ara i en un hipotètic nou cartipàs.  

Diu que tot això que posen sobre la taula només contribueix a sumar i fer créixer una 
desafecció política que no beneficia en res ni a ningú, remarcant la feina de l’equip de 
govern al servei de la ciutat i la responsabilitat de les delegacions que exerceixen i el 
temps que hi dediquen, amb disponibilitat total per a la ciutat. Treballen i exerceixen el 
càrrec de dilluns a dilluns, per tant, no comparteixen gens ni mica alguns dels punts de 
vista que s’han mostrat en aquest Ple. 

Referent a la crisi que esmenten els grups de l’oposició, diu que ja entén que alguns 
grups municipals tenen moltes ganes que hi hagi crisi i que siguin ben grans, però 
remarca que aquest no és el cas. La confiança mútua entre CDC i ERC és plena, la 
voluntat del govern és impulsar els projectes i de treballar pel bé de la ciutat, i si no es 
va dir res en el Ple és perquè ja ho havien explicat als mitjans de comunicació 
absolutament, així que els ciutadans ja n’estaven al cas. Diu, a més, que el que no 
volien era continuar alimentant polèmiques ja tancades i que no aportaven 
absolutament res. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels diferents Grups Municipals que 
han demanat per a intervenir a fi que exerceixin el seu torn de rèplica. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, intervé 
per dir que, després de l’aclariment fet per l’equip de govern respecte a la confusió que 
el seu grup havia tingut respecte a la dedicació, canviaran el seu sentit de vot i 
s’abstindran en els dos dictàmens. 

 

El senyor Felip González Martín, president del grup Municipal del PSC,  diu que 
és tant senzill com haver-ho dit aquí al Ple com es va dir als mitjans. Amb només una 
frase el mes passat s’haguessin estalviat el succeït avui. Només demanen un 
reconeixement mínim que el que ha passat és gruixut.  
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Diu que no és ell qui parla de la crisi, sinó els partits al govern, citant com a exemple el 
blog del senyor Fontdevila, qui no sembla tan convençut que la confiança sigui tan 
rotunda. També diu que ell no està content que hi hagi crisi i que siguin ben grans, 
però li recorda que, com ha dit el senyor Ramon Fontdevila, la confiança s’ha de refer 
en ambdues direccions, i això només s’aconseguirà amb la praxi, així com amb un 
major grau de compromís i transparència. No vol entendre que abans no hi havia 
suficient compromís i transparència, però remarca que el senyor Fontdevila diu: “no 
dubteu gens dels regidors d’Esquerra, si continuaran bregant a fons, però tampoc 
dissimularem quan els nostres valors no coincideixin”. Potser és mal pensat, però sona 
a amenaça. 

Quant al tema de sous diu que ja saben què pensa el PSC al respecte, però que la 
desafecció també passa perquè els polítics siguin capaços de reconèixer que no ho 
han fet bé. L’únic que els demanaven era una petita disculpa. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que 
en l’assumpte de si els polítics municipals estan ben pagats, parlar de 2,8 vegades el 
salari mínim és estar perfectament ben pagat. Un criteri que van dir la legislatura 
passada, aquesta legislatura i el mateix que apliquen els Ajuntaments on governen i 
tenen capacitat de decidir.  

Tot seguit recorda que quan va succeir la problemàtica que ha portat al nou cartipàs 
ells no van dir res, que quan els mitjans els van trucar tampoc van dir res i es van 
esperar a sentir els aclariments de l’equip de govern. Van demanar expressament a 
l’equip de govern que es fessin aquests aclariments i van passar d’ells. Diu que no els 
hi demanin ara que es remetin a les declaracions públiques i que les coses es debaten 
al Ple, no al Regió7 o a Manresa info . 

En quant a la desafecció recorda a la regidora senyora Caus Rovira que el que fa 
desafecció no és denunciar el que passa, sinó les picabaralles infantils i el politiqueig. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup 
Municipal d’ERC. 

 

El senyor Marc Aloy Guardia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que de 
canvis de govern n’hi ha i s’anomenen crisi, a vegades no perquè hi hagi problemes, 
com el de l’última vegada, tot i que així són com els anomenen.  

Diu que és evident que l’última no ha estat una situació fàcil o volguda i lamenten 
profundament que s’hagi produït, i que aquestes paraules van ser les que va utilitzar 
ell mateix en la roda de premsa adreçada a tota la ciutadania.  

Remarca que el cartipàs s’ha recompost aprofitant els millors valors del regidors de 
govern d’ambdós partits, alhora que no s’ha deixat mai de fixar la mirada en la ciutat. 
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En referència a la feblesa que s’ha esmentat des de l’oposició respon parlant del Pla 
Local d’Habitatge, el Pla d’Igualtat, el POUM, les obres de la Bonavista... com a 
exemples que el govern no s’ha aturat i ha posat sempre la mirada en la ciutat i els 
seus ciutadans.  

En quant a les retribucions, es remet al que va dir el senyor Antoni Llobet fa un 
any/any i mig quan va dir que caldria tenir un debat serè sobre les retribucions.  

S’adreça tot seguit al regidor senyor Masdeu Valverde en referència a les “retribucions 
excessives”, dient que entén que es deu referir a les retribucions del govern, 
preguntant tot seguit si per contra també inclou les de l’oposició. Remarca que seria bo 
aclarir-ho. Diu també que poden parlar de “dedicacions” com diu el dictamen, tot i que 
específica que ho considera desafortunat i que ell parlaria de “retribucions” ja que són 
les retribucions que acaben cobrant, no la dedicació total a la feina de regidor. 

Tot seguit diu que seria interessant parlar de les retribucions de l’oposició. Afegeix que 
es diu que les retribucions del govern són excessives, però que ell encara no coneix a 
cap regidor de l’oposició que hagi renunciat o s’hagi abaixat el seu sou. Diu també que 
hi ha regidors que cobren exactament la meitat que regidors de govern que dediquen 
moltes hores a treballar per la ciutat. Unes hores que es fiscalitzen pels ciutadans, 
mitjans de comunicació i/o l’oposició, mentre que en el cas de les hores que realitzen 
els regidors de l’oposició no s’ha realitzat aquest exercici. Dius a més que, per no ser 
un sou, és una quantitat gens menyspreable en relació, fins i tot, a alguns regidors de 
govern. 

Diu que, en tot cas, ell ho deixaria aquí. Abans, però fa una última intervenció 
adreçant-se al regidor senyor Rojo Hernández. Li diu que les situacions personals 
canvien, i afegeix que ell ho sap bé per què el seu cap de files, el senyor Espinosa, 
també va abandonar l’Ajuntament a dos mesos de la configuració del consistori. Diu 
que la gent dimiteix per varis motius i que espera que la dimissió del senyor Antonio 
Espinosa fos per emprendre nous reptes i no pas per guanyar més diners, tot i que 
afegeix finalment que dimitir a dos mesos de la constitució d’un Ajuntament mostra que 
tenia poques ganes de ser-ne regidor. 

Conclou dient que el govern està perfectament recompost, la ciutat no ha patit cap 
efecte i, tot i que lamenten aquesta situació ara el que cal és mirar cap endavant i 
treballar per la ciutat. 

 

La senyora Auria Caus Rovira, regidora delegada de Presidència i de 
Comunicació, molt breument, afirma que de cap manera el govern ha passat mai dels 
grups municipals, ni ara, ni abans, ni mai. Considera que el fet estava tancat en el Ple 
passat i que no era un assumpte per debatre.  

Conclou dient que entén que ells tinguin ganes de donar-hi voltes, però ells el que 
tenien ganes i tenen ganes és de treballar, per tant, a fi d’evitar marejar els ciutadans, 
no van dir res. En cap cas, però, es va fer perquè es volgués passar dels grups 
municipals. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC. 

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, demana  
al regidor senyor Aloy Guàrdia i li pregunta si ha parlat en nom d’ERC o en nom del 
govern.  

 

L’alcalde s’adreça al regidor senyor Gonzalez Martín per dir-li que agrairia que 
no fessin debats radiofònics. 

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça a 
l’alcalde Junyent Torres per dir-li que serà extremadament breu. Tot seguit, s’adreça 
de nou al regidor senyor Aloy Guàrdia per recordar-li que ha dit que no ha estat fàcil ni 
volgut i que ho lamentaven, dient tot seguit que li ha faltat una cosa que també li va 
bufar el Ramón, segons ell mateix reconeixia en el seu blog: “amb més generositat que 
no pas tacticisme”. Tot seguit li demana si us plau, i fins i tot com una petició personal, 
que deixi d’utilitzar el fet que l’oposició pugui votar a favor de plans o de projectes del 
govern si és per utilitzar-los per defensar lo bé que ho fan i lo malament que pot ser 
que ho faci l’oposició.  

Diu que està una mica fart i cansat, i explica que per exemple, en un ple s’aprova el 
Pla Local de l’Habitatge i en el mateix ple el regidor Aloy Guardia digui que hi ha 
regidors de l’oposició que potser no es mereixen el seu sou. Li remarca al mateix 
regidor que, per poder votar-lo, a banda de negociar cal llegir-lo, estudiar-lo, i preparar-
lo, i això també ho fan els de l’oposició, per uns 800 o 900 euros mensuals que no 
cotitzen a la Seguretat Social.  

En referencia a aquest assumpte, li sembla bé que es faci ja d’una vegada el debat 
sobre el que cobra l’oposició. Li remarca de nou aquest fet al regidor senyor Aloy 
Guàrdia i afegeix que, si cada vegada que voten a favor d’un dictamen és perquè 
s’apuntin com de bé que ho fan, se’ls acaben les ganes de votar a favor de les coses, 
cosa que fan perquè se les estudien, se les miren, en alguns casos hi creuen. Li 
recorda que ja va passar amb el POUM i amb el projecte de la Bonavista, i ara torna a 
passar amb el Pla Local d’Habitatge, i conclou dient que ja està cansat de tot plegat. 

 

L’alcalde dóna la paraula al regidor senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del 
Grup Municipal de la CUP. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, es 
pregunta el per què de que s’hagi trigat tant a fer aquesta distribució dels regidors si, 
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segons el govern, aquesta és la millor distribució i la millor forma perquè aquest 
funcioni. 

En quant al debat dels sous de l’oposició diu que, evidentment, quan hi hagi una 
retallada de sous a l’equip de govern hi ha d’haver la mateixa retallada en els de 
l’oposició. Reconeix que avui no ho ha dit, però recorda que ho han dit constantment 
en els plens anteriors.  

També diu que si volen fiscalitzar-los, ells estan encantats de la vida, però els recorda 
que el que cobren no és un sou. Remarca que, evidentment, a ningú li agrada, i 
segurament al regidor Sala Rovira menys que a ningú, haver de fer aquests equilibris 
que no reflecteixen la feina real de cadascú, però és la millor manera que s’ha trobat 
per fer-ho. Insisteix que si els volen fiscalitzar els fiscalitzin tant com vulguin, però 
recorda que al no ser un sou no estan cotitzant a la Seguretat Social i no tenen dret a 
atur, a més que només cobren els mesos que hi ha Ple. Insisteix una vegada més 
però, que si els volen fiscalitzar endavant i que ells no es queixaran pas, més aviat tot 
el contrari, i que presentaran la documentació que calgui. Conclou aquest assumpte 
remarcant que ells estaran encantats de retallar-se el que cobren en la mateixa 
proporció a la que es retallin els sous dels membres de govern. Una proporció que 
tenen clara: 2,8 vegades el salari mínim interprofessional. 

Finalment, vol recordar, i diu que potser ho farà ara també el regidor senyor Rojo 
Hernández, que el senyor Antonio Espinosa no va ser l’únic regidor que va plegar tot 
just celebrades les eleccions municipals. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández per al·lusions. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, s’adreça 
al regidor senyor Aloy Guàrdia per preguntar-li si està comparant el que ha passat amb 
aquest govern amb el senyor Antonio Espinosa, i li recorda que aquest va ser el primer 
regidor que va deixar els seus càrrecs per no caure en duplicitats i marxar al 
Parlament, insistint que creu que això no té res a veure.  

Remarca que aquí no estan parlant d’una dimissió, sinó d’una obligació i, tal com ha dit 
el regidor senyor Masdeu Valverde, no va ser l’únic que va marxar ràpidament, i 
recorda el cas del cap de llista d’ERC.  

Demana que s’intenti mesurar les paraules i recorda, igual que ho ha recordat abans el 
regidor Gonzàlez Martín, que ells no tenen un equip tècnic potent al darrerei, com sí 
que  tenen els regidors al govern, així que arriben fins on arriben. Conclou preguntant-
li si li veu el sentit al que ha intentat explicar anteriorment, perquè ell, afegeix, no li veu 
cap. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup 
Municipal d’ERC. 

 

El senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que per 
desfer els disgustos que veu sobre la taula vol concretar que ell es referia al fet que 
volia constatar uns dels fets, com és el cas que el govern no ha deixat de fer la feina i 
que tot ha seguit endavant, però sense voler instrumentalitzar l’oposició. Només volia 
dir que el que estava engegat segueix endavant.  

En quant a l’assumpte del senyor Antonio Espinosa diu que ell ha dit “també” perquè el 
seu cap de files, el senyor Pere Culell, va plegar rapidíssimament. Amb això volia 
constatar que la vida de les persones canvia, i que les coses poden canviar molt d’un 
dia per l’altre. Diu que degut a la situació canviant de diversos regidors d’aquest 
consistori ha passat el que ha passat, que cinc regidors ja no són en aquest plenari. 

 

L’alcalde intervé, en nom de l’equip de govern, per demanar disculpes per no haver 
parlat d’aquest assumpte en el ple passat. Diu que li sap greu perquè  ja hi ha prou al 
voltant de sous i dedicacions de govern i oposició i que el govern no tenia cap intenció 
d’allargar el debat per aquest Ple i que es podria haver resolt el més passat, però les 
circumstàncies semblaven aconsellar una lectura més lenta. Que això hagi provocat 
que a algú li sàpiga greu i que es pensi que no es té consideració cap a l’oposició, 
significa que no coneixen a l’equip de govern i remarca que ell té molt respecte, tant 
pel govern com per l’oposició, alhora que per la funció pública i l’exercici de la política. 
Diu que, tal i com havia dit prèviament el regidor Aloy Guàrdia, es tracta de continuar 
treballant junts pel bé de la ciutat amb un nou cartipàs, des de la ideologia i la 
significació que cadascú tingui, destacant la importància de refer el clima que hi ha 
hagut sempre. Diu clarament que, per fer-ho més bé, ell mateix hauria de prendre la 
decisió de fer el debat aleshores i no ara, i per això insisteix que li sap greu no haver 
sabut fer-ho de la millor manera possible i reitera les seves disculpes. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), 3 vots negatius (3 
GMCUP) i 7 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.2, amb l’esmena d’addició 
incorporada, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC) i 10 
abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i,  
per tant, es declara acordat: 
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“Antecedents de fet 
1. El Ple de la Corporació, en sessions del dia 30 de juny, 23 de juliol i 17 de 

setembre de 2015, va adoptar l’acord de nomenar representants de 
l’Ajuntament en entitats i organismes que requereixen representació municipal. 

 
2. El 8 de gener de 2016, els grups municipals de Convergència i ERC van signar 

l’Acord de Govern a Manresa, en virtut del qual ambdós grups van formar, des 
de l’1 de febrer de 2016, l’Equip de Govern de Manresa. Aquest Acord va 
comportar la remodelació del Cartipàs municipal 2015-2019 vigent, i per acord 
de Ple de 18 de febrer de 2016 es van designar els representants municipals, 
acord modificat posteriorment en sessions de 21 d’abril, 21 de juliol, 22 de 
setembre, 17 de novembre i 22 de desembre de 2016, i per acords de ple de 
16 de febrer i 16 de març de 2017. 

 
3. Com a conseqüència dels canvis produïts en el govern municipal, així com de 

la renúncia de la regidora senyora Olga Sánchez Ruiz, en sessió de 18 de maig 
de 2017, i de la presa de possessió de la senyora Neus Comellas Verdaguer, 
amb data 5 de juny de 2017, es fa necessari modificar els acords adoptats pel 
Ple referents al nomenament de representants de la Corporació en entitats i 
organismes que requereixen representació municipal. 
 

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

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

 
2. L’article 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 

correspon al Ple crear i regular òrgans complementaris.  
 
3. En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o 

automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i 
que, per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan 
competent, aquesta designació té el caràcter de proposta. 

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.  Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que 

requereixen representació municipal o bé que han d'integrar-se en aquests 
en funció dels respectius càrrecs, els regidors i regidores que a continuació 
es relacionen. 

 

 
CONSORCIS 

 
 
Consorci Urbanístic L’Agulla 

 
Junta General 
Pol Huguet Estrada, en substitució de Mireia Estefanell 
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Medina 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució d’Olga 
Sánchez Ruiz 
 

 
Consorci Parc Central 

 
Vicepresident: 
Marc Aloy Guàrdia, en substitució de Mireia Estefanell 
Medina 
 
Vocals: 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució de Jordi 
Serracanta Espinalt 
Cristina Cruz Mas, en substitució de Marc Aloy Guàrdia 
 

 
Consorci per a l’Impuls de Serveis 
Educatius i Socials (CISES)  
 
 

 
Junta General 
 
Vocals 
Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria Caus 
Rovira 
 

 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

SOCIOSANITARI        
 
 
Estratègia de promoció de la salut i 
prevenció en el Sistema Nacional 
de Salut 

 
Tècnica representant:  
Elisenda Solsona Serrat 
 
 

 
Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya 
 

 
Titular: 
Cristina Cruz Mas 
Suplent: 
Laura Castany Figuera 
 

 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

CULTURAL        
 
 
Fundació Mediterrània, Fira 
d’Espectacles d’Arrel Tradicional  

 
Comitè Executiu: 
Vocal 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució de Joan 
Calmet Piqué 
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FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT DE 
COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 

Fundació Turisme i Fires de Manresa 
 

Patronat 
 

Vicepresident segon: 
Joan Calmet Piqué, en substitució de Mireia 
Estefanell Medina        
 
Vocals: 
 
Titulars Suplents 
Cristina Cruz Mas, en 
substitució de Joan 
Calmet Piqué 
 

Neus Comellas Verda- 
guer, en substitució 
d’Àuria Caus Rovira 
Pol Huguet Estrada, en 
substitució de Cristina 
Cruz Mas 

  

Comitè Executiu 
 

Vicepresidència (Fins l’1 de gener de 2018) 
Joan Calmet Piqué, en substitució de Mireia 
Estefanell Medina 
 
Vocals: 
 

Titulars Suplents 
Cristina Cruz Mas, en 
substitució de Joan 
Calmet  Piqué   
 

Josep Simon Carreras,    
en substitució de Fran-
cesc de Puig Viladrich 
 

 

Asociación de Colectividades Textiles 
Europeas (ACTE) 
 

Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria 
Caus Rovira 

Associació d’empresaris del polígon 
industrial de Bufalvent 
 

Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria 
Caus Rovira 

Xarxa europea de ciutats mitjanes 
(Xarxa Eurotowns) 

Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

Pacte Territorial del Bages Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

Suport i Promoció Espais Industrials i 
empreses del Municipi 

Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

Taula estratègica Aeròdrom Igualada_ 
Odena 

Neus Comellas Verdaguer, en substitució de 
Mireia Estefanell Medina 
 

 
 
 

ENTITATS D’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL        
 
Xarxa de la custòdia del Territori Pol Huguet Estrada, en substitució de Marc Aloy 

Guàrdia 
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FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT DE 
SEGURETAT CIUTADANA  i  PROTECCIÓ CIVIL 

 
Junta Local de Seguretat Vocals  

Josep M. Sala Rovira, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 

Comissió Municipal de Protecció 
Civil 

President suplent 
Jaume Torras Oliveras, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 
 

Comitè d’Emergències municipal de 
protecció civil 
 
 

President suplent 
Jaume Torras Oliveras, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 

Associació de Defensa Forestal Pla 
de Bages 

Jaume Torras Oliveras, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 
 

 
 

 
COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 

 
President 
Regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana 

 
Josep M. Sala Rovira, en substitució d’Olga Sánchez 
Ruiz 

Coordinadors  

Regidor delegat de Protecció Civil Jaume Torras Oliveras, en substitució de Francesc de 
Puig Viladrich 

 
 

 
COMISSIÓ DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES  

DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Representants tècnics: Josep Simon Carreras, en substitució de Francesc de 

Puig Viladrich 
 
 

 
CONSELL ESCOLAR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS NO 

UNIVERSITARIS 
 
 
Escoles públiques 
 
Sant Ignasi  Suplent: Neus Comellas Verdaguer, en substitució 

d’Olga Sánchez Ruiz 
 

Serra i Húnter Suplent: Neus Comellas Verdaguer, en substitució 
d’Olga Sánchez Ruiz 
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Centres concertats 
 
Mare de Déu del Pilar Suplent: Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Olga 

Sánchez Ruiz 
 

 
Instituts públics 
 
Lacetània Titular:  Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria 

Caus Rovira 
 

Cal Gravat Titular: Neus Comellas Verdaguer, en substitució 
d’Olga Sánchez Ruiz 
 

 
 

CENTRES UNIVERSITARIS 
 

Fundació Universitària del Bages Patronat 
 
Vocals 
Neus Comellas Verdaguer, en substitució de Joan 
Calmet Piqué 
 

 
 

 
PONÈNCIES MUNICIPALS 

 
Ponència tècnica d’Activitats  President 

Marc Aloy Guàrdia, en substitució de Mireia Estefanell 
Medina 
 
Suplent 
Jaume Arnau Capitán, en substitució d’Àuria Caus 
Rovira 
 

Ponència tècnica de Mobilitat  President 
Jordi Serracanta Espinalt, en substitució d’Olga 
Sánchez Ruiz 
 
Vocals 
Jaume Arnau Capitán, en substitució de Jordi 
Serracanta Espinalt 
 

 
 

 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ 

 
 
Suplent: Jordi Serracanta Espinalt, en substitució d’Olga Sánchez Ruiz 
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FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 
EDUCATIU        

 
 
Centre de Capacitació Agrària de 
Manresa 

 
Consell Escolar 
 
Titular: Pol Huguet Estrada, en substitució de Marc 
Aloy Guàrdia 
Suplent: Marc Aloy Guàrdia 
 

 
 
Segon. Es manté la vigència dels acords adoptats referents a la designació de 

representants en tot allò que no es contradigui amb aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a les entitats, institucions i organismes 

corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.   Publicar aquest acord al  Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 

que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 

 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació de l’estructura 

organitzativa per a la celebració de la Capital de la Cultura Catalana 2018. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 5 de juny de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 
“La ciutat de Manresa va ser designada l’any 2014 Capital de la Cultura Catalana 
2018, una iniciativa promoguda des del 2004 per l’Organització Capital de la Cultura 
Catalana per tal de "contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i 
cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura 
catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la 
Cultura Catalana, tant a l'interior com a l’exterior". 
 
L’organització d’un esdeveniment d’aquesta magnitud comporta la mobilització de 
recursos tècnics, econòmics i organitzatius que escapen de la normalitat de la gestió 
municipal i que exigeixen combinar els recursos ordinaris amb una estructura 
organitzativa ad hoc. 
 
Tanmateix, un esdeveniment així només serà possible amb la major implicació de la 
ciutadania i cal apostar per fer de la participació un dels principals eixos del projecte. 
Per això, un dels principals agents de la Manresa 2018 ha de ser un Consell Assessor 
que incorpori representants del sector cultural de la ciutat i que tingui com a funció 
canalitzar les propostes ciutadanes i, alhora, ser ell mateix un generador de propostes. 
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L’article 23 del Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Manresa 
estableix que correspon a l’alcalde la proposta de creació dels consells sectorials de 
participació. 
 
Per tot això, l’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, proposa a la Comissió informativa 
de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones que informi favorablement, per a la seva 
aprovació pel Ple de la Corporació, el següent: 

ACORD 

“Aprovar la creació de l’estructura organitzativa per a la celebració de la Capital de la 
Cultura Catalana 2018, d’acord amb la següent composició: 

Comitè Organitzador Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
Principal òrgan de representació institucional i de direcció global del projecte, la seva 
funció consisteix essencialment en la supervisió global del procés de programació i 
d’execució de l’esdeveniment així com el suport i la presència institucional en els actes 
principals del programa. 
 
Composició 

‐ Presidència: l’Alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent Torras 
‐ Vicepresidenta: la Regidora delegada de Cultura, Sra. Anna Crespo Obiols 
‐ Regidor delegat de Turisme: Sr. Joan Calmet Piqué 
‐ Regidora delegada d’Acció Social i de Cooperació: Sra. Àngels Santolària Morros 
‐ Regidora delegada de Projecció de Ciutat i Festes: Sra. Neus Comellas Verdaguer. 
‐ Cap del Gabinet d’Alcaldia: Sr. Joan Francesc Domene Castillo 
‐ Comissionat pel Centre Històric: Sr. Adam Majó Garriga 
‐ Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Sra. Sílvia Saura Villar 
‐ Representant(s) del Consell Assessor per Manresa CCC’18 
‐ Cap de secció de Cultura: Sr. Serafí Vallecillos Zamora, qui aixecarà acta de les 

sessions. 

Consell Assessor per Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
Òrgan de participació ciutadana amb caràcter consultiu i competent per a l’elaboració i 
valoració de propostes de programació. Les seves principals funcions seran: 

‐ Proposar l’estructura de programació i continguts de la CCC 
‐ Convocar i valorar la presentació de projectes d’entitats i de la ciutadania 
‐ Proposar activitats i projectes 
‐ Interlocució amb el sector cultural i facilitar la participació ciutadana 

Composició: 

‐ Sra. Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura 
‐ Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de la Secció de Cultura, qui exercirà de 

dinamitzador i aixecarà acta de les sessions. 
‐ Sra. Maria Jesús Aloy Gómez, coordinadora de Manresa 2018 
‐ Sra. Laura Bataller Arola 
‐ Sr. David Brossa Figueres 
‐ Sr. Daniel Castellano Cardoso 
‐ Sra. Lídia Hinojo Rojas 
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‐ Sr. David Ibañez Ibañez 
‐ Sra. Vicky Garcia Cabrerizo 
‐ Sr. Ferran Montenegro Martín 
‐ Sr. Joan Morros Torné 
‐ Sra. Roser Oduber Muntañola 
‐ Sr. Jordi Serra Morales 
‐ Sr. Josep Soler Bonet 
‐ Sra. Núria Soler Cunill 
‐ Sr. Albert Tulleuda Lari 

La designació d’aquestes persones, quan no s’indica el contrari, ho és a títol personal, 
amb independència de la seva possible vinculació a alguna entitat o al càrrec que hi 
puguin exercir. 

Comissió de Seguiment de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
Òrgan de seguiment intern, amb representació dels grups municipals. La seva funció 
és de caràcter informatiu i consultiu. 
Composició: 

‐ Sra. Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura 
‐ Sr. José Antonio Sierra Grande, representant del grup municipal de DM 
‐ Sr. Felip González Martín, representant del grup municipal del PSC 
‐ Sr. Jordi Garcés Casas, representant del grup municipal de la CUP 
‐ Sr. Joan Calmet Piqué, representant del grup municipal de CDC 

No en són membres, però podran assistir a les reunions en qualitat de tècnics: 

‐ Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de la Secció de Cultura, qui aixecarà acta de les 
sessions. 

‐ Sra. Maria Jesús Aloy Gómez, coordinadora de Manresa 2018” 

 
El secretari presenta l’esmena addició al dictamen 3.2 de l’ordre del dia sobre la 
creació de l’estructura organitzativa per a la celebració de la Capital de la Cultura 
Catalana 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Amb data 5 de juny de 2017, l’Alcalde de Manresa va signar una proposta per a la 
creació de l’estructura organitzativa de l’organització de la Capital de la Cultura 
Catalana 2018. 
 
Entre els acords, es proposa la creació de la “Comissió de seguiment de Manresa 
Capital de la Cultura Catalana 2018”. 
 
Tal i com consta a l’informe emès pel Cap de la Secció de Cultura del dia 14 de juny 
de 2017, s’ha detectat que la relació era incompleta, ja que falten els següents 
membres: 

‐ Sr. Andrés Rojo Hernández, representant del Grup Municipal de C’s 
‐ Sr. Miquel Davins Pey, Regidor no adscrit 

Per això, en qualitat d’Alcalde-President de la corporació, proposo al Ple l’aprovació de 
l’esmena d’addició següent: 
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Afegir a la Comissió de Seguiment de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, 
relativa al dictamen que consta a l’ordre del dia del Ple del dia 15 de juny de 2017 amb 
el número 3.2, els dos membres següents en representació municipal: 

‐ Sr. Andrés Rojo Hernández, representant del Grup Municipal de C’s 
‐ Sr. Miquel Davins Pey, Regidor no adscrit” 

 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de 
Cultura i Joventut. 
 
 
La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut, inicia la 
intervenció recordant que la ciutat de Manresa va ser designada l’any 2014 Capital de 
la Cultura Catalana 2018 i l’organització d’aquest esdeveniment comporta la 
mobilització de recursos tècnics, econòmics i organitzatius que escapen de la 
normalitat de la gestió municipal. 
 
S’ha considerat convenient proposar la creació d’una estructura organitzativa per a la 
celebració de la Capital de la Cultura Catalana 2018, amb la següent composició: 
 
1.- El Comitè Organitzador Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, amb la funció  
de supervisió global del procés de programació, execució, suport i presència 
institucional en els principals actes del programa, amb la següent composició: 

‐ Presidència: l’Alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent Torras 
‐ Vicepresidenta: la Regidora delegada de Cultura, Sra. Anna Crespo Obiols 
‐ Regidor delegat de Turisme: Sr. Joan Calmet Piqué 
‐ Regidora delegada d’Acció Social i de Cooperació: Sra. Àngels Santolària Morros 
‐ Regidora delegada de Projecció de Ciutat i Festes: Sra. Neus Comellas Verdaguer. 
‐ Cap del Gabinet d’Alcaldia: Sr. Joan Francesc Domene Castillo 
‐ Comissionat pel Centre Històric: Sr. Adam Majó Garriga 
‐ Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Sra. Sílvia Saura Villar 
‐ Representant(s) del Consell Assessor per Manresa CCC’18 
‐ Cap de secció de Cultura: Sr. Serafí Vallecillos Zamora, qui aixecarà acta de les 

sessions. 

2.- El Consell Assessor per Manresa Capital de la Cultura Catalana, és l’òrgan de 
participació ciutadana amb caràcter consultiu i competent per elaborar i valorar les 
propostes de programació. 
Les seves funcions seran: 

‐ Proposar l’estructura de programació i continguts de la CCC 
‐ Convocar i valorar la presentació de projectes d’entitats i de la ciutadania 
‐ Proposar activitats i projectes 
‐ Interlocució amb el sector cultural i facilitar la participació ciutadana 
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La composició serà la següent: 

‐ Sra. Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura 
‐ Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de la Secció de Cultura, qui exercirà de 

dinamitzador i aixecarà acta de les sessions. 
‐ Sra. Maria Jesús Aloy Gómez, llicenciada en Humanitats i Postgrau en Direcció  i 

Gestió d’Empreses Culturals, coordinadora de Manresa 2018 
‐ Sra. Laura Bataller Arola, madrina professional i docent de dansa  
‐ Sr. David Brossa Figueres, arquitecte tècnic i membre de l’Associació d’Arts 

electròniques, promotor del Festival de Música Electrònica, Manrusiònica  
‐ Sr. Daniel Castellano Cardoso, director de la Casa de la Música de Manresa 
‐ Sra. Lídia Hinojo Rojas, gerent de Fira Mediterrània  
‐ Sr. David Ibañez Ibañez, llicenciat en Ciències Econòmiques, Postgrau en Gestió 

Cultural i actualment director artístic de la Fira Mediterrània. 
‐ Sra. Vicky Garcia Cabrerizo, propietària de la vermuteria Santa Rita, copropietària 

de Barlins, espais de programes accions culturals i promotora d’arts al barri antic 
(FABA).  

‐ Sr. Ferran Montenegro Martín, arquitecte i expresident de la Colla castellera 
Tirallongues. 

‐ Sr. Joan Morros Torné, psicòleg, enginyer tècnic de Telecomunicacions, pedagog, 
promotor cultural, professor jubilat, promotor del teatre Kursaal i fundador del 
Galliner. 

‐ Sra. Roser Oduber Muntañola, artista plàstica, presidenta de la Taula d’Arts visuals 
de la Catalunya Central, gestionant també el Centre d’art contemporani i 
sostenibilitat del Forn de la Calç. 

‐ Sr. Jordi Serra Morales, cantautor, dinamitzador cultural i implicat amb el Festival 
FABA i especialista en finançaments alternatius, com a Taquilla inversa. 

‐ Sr. Josep Soler Bonet, membre de la Junta de Carlins, Casal familiar recreatiu i 
gerent social projecte, empresa especialitzada en captació de fons i especialista en 
responsabilitat social corporativa 

‐ Sra. Núria Soler Cunill, secretària de l’Agrupació Cultural del Bages. 
‐ Sr. Albert Tulleuda Lari, llicenciat en Història de l’Art, Màster en gestió cultural, 

exdirector del Museu de la Pell d’Igualada i comarcal de l’Anoia i actualment gerent 
de Fira Manresa. 

La designació d’aquestes persones, quan no s’indica el contrari, ho és a títol personal, 
amb independència de la seva possible vinculació a alguna entitat. 

Finalment hi ha la Comissió de Seguiment de Manresa Capital de la Cultura Catalana 
2018. Informa que s’ha entrat una esmena d’addició al dictamen, ja que 
inexplicablement es va oblidar d’incorporar dos representants dels Grups Municipals. 

Aquesta Comissió de Seguiment és un òrgan de seguiment intern i la seva funció és 
de caràcter informatiu i consultiu. 
 
La composició és la següent: 
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‐ Sra. Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura 
‐ Sr. José Antonio Sierra Grande, representant del Grup Municipal de DM 
‐ Sr. Felip González Martín, representant del Grup Municipal del PSC 
‐ Sr. Jordi Garcés Casas, representant del Grup Municipal de la CUP 
‐ Sr. Joan Calmet Piqué, representant del Grup Municipal de CDC 
‐ Sr. Andrés Rojo Hernández, representant del Grup Municipal de C’s 
‐ Sr. Miquel Davins Pey, Regidor no adscrit. 

No en són membres, però podran assistir a les reunions en qualitat de tècnics: 

Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de la Secció de Cultura, qui aixecarà acta de les 
sessions i la Sra. Maria Jesús Aloy Gómez, coordinadora de Manresa 2018 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 
A continuació l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals 
que han demanat per a intervenir. 

 
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, comença 
la intervenció dient que en un principi el dictamen els hi va semblar poc seriós, aclarit 
amb posterioritat per la regidora Àuria Caus que va demanar disculpes i on s’ha pogut 
resoldre amb l’esmena d’addició. 
 
Suposen que potser no volien que Ciutadans estigués a l’esmentada Comissió.  
 
Recorda que la Cultura Catalana és rica i està alimentada per totes les regions del 
país, i diu que quan diu del país, es refereix a Espanya.  
 
Creuen i volen incrementar la connexió entre els territoris i no només amb els de parla 
catalana, sinó amb els aragonesos, bascos, gallecs, andalusos, els castellans-
lleonesos, els valencians, extremenys, asturians, càntabres, navarresos, els de les 
illes, els de Múrcia, Ceuta i Melilla,… és a dir a tots els ciutadans d’Espanya. 
 
Diu que l’ús d’una llengua o una altra no genera més o menys prestigi social, si no el 
fet de com s’utilitza aquesta llengua és el que pot crear més prestigi social. 
 
El Grup de Ciutadans defensa la pluralitat cultural del territori i no discrimina ni intenten 
arraconar les diferents manifestacions culturals que coexisteixen a Catalunya, perquè 
al final, la cultura catalana és el compendi de la suma de totes elles. 
Ells aposten per impulsar-les a través de les institucions perquè puguin tenir una 
projecció internacional. 
 
Troben molt bé que Manresa sigui la capital de la Cultura Catalana, intentaran que 
sigui un moment important per la ciutat, un moment de projecció i un moment d’obrir 
les portes per tothom i no només per uns quants. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement el dictamen. 
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L’alcalde diu que lamenten l’error i si s’hagués fet bé des d’un principi s’haurien 
estalviat la intervenció.  
 
 
El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP,  li diu al 
senyor Rojo que si el que volia era colar el discurs espanyolista al dictamen que ho 
faci, però que no faci la introducció del tema fent demagògia i dient que no els hi 
volien. 
 
Recorda al senyor Rojo que a la Junta de Portaveus se’ls hi va demanar un perdó 
explícit.    
 
 
La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut, reitera 
les disculpes al senyor Rojo i li diu que ha sigut un error inexcusable, seran benvinguts 
i esperen que estiguin representants. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació amb l’esmena d’addició incorporada, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 4 abstencions (1 GMERC i  3 GMCUP), i, per 
tant, es declara acordat el següent: 
 
Es fa constar que la senyora Mireia Estefanell Medina del GMERC, es trobava 
fora de sala en el moment de la votació.  
 
 
“La ciutat de Manresa va ser designada l’any 2014 Capital de la Cultura Catalana 
2018, una iniciativa promoguda des del 2004 per l’Organització Capital de la Cultura 
Catalana per tal de "contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i 
cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura 
catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la 
Cultura Catalana, tant a l'interior com a l’exterior". 
 
L’organització d’un esdeveniment d’aquesta magnitud comporta la mobilització de 
recursos tècnics, econòmics i organitzatius que escapen de la normalitat de la gestió 
municipal i que exigeixen combinar els recursos ordinaris amb una estructura 
organitzativa ad hoc. 
 
Tanmateix, un esdeveniment així només serà possible amb la major implicació de la 
ciutadania i cal apostar per fer de la participació un dels principals eixos del projecte. 
Per això, un dels principals agents de la Manresa 2018 ha de ser un Consell Assessor 
que incorpori representants del sector cultural de la ciutat i que tingui com a funció 
canalitzar les propostes ciutadanes i, alhora, ser ell mateix un generador de propostes. 
 
L’article 23 del Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Manresa 
estableix que correspon a l’alcalde la proposta de creació dels consells sectorials de 
participació. 
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Per tot això, l’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, proposa a la Comissió informativa 
de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones que informi favorablement, per a la seva 
aprovació pel Ple de la Corporació, el següent: 

 
ACORD 

“Aprovar la creació de l’estructura organitzativa per a la celebració de la Capital de la 
Cultura Catalana 2018, d’acord amb la següent composició: 
 

Comitè Organitzador Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
Principal òrgan de representació institucional i de direcció global del projecte, la seva 
funció consisteix essencialment en la supervisió global del procés de programació i 
d’execució de l’esdeveniment així com el suport i la presència institucional en els actes 
principals del programa. 
 
Composició 

‐ Presidència: l’Alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent Torras 
‐ Vicepresidenta: la Regidora delegada de Cultura, Sra. Anna Crespo Obiols 
‐ Regidor delegat de Turisme: Sr. Joan Calmet Piqué 
‐ Regidora delegada d’Acció Social i de Cooperació: Sra. Àngels Santolària Morros 
‐ Regidora delegada de Projecció de Ciutat i Festes: Sra. Neus Comellas Verdaguer. 
‐ Cap del Gabinet d’Alcaldia: Sr. Joan Francesc Domene Castillo 
‐ Comissionat pel Centre Històric: Sr. Adam Majó Garriga 
‐ Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Sra. Sílvia Saura Villar 
‐ Representant(s) del Consell Assessor per Manresa CCC’18 
‐ Cap de secció de Cultura: Sr. Serafí Vallecillos Zamora, qui aixecarà acta de les 

sessions. 

Consell Assessor per Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
Òrgan de participació ciutadana amb caràcter consultiu i competent per a l’elaboració i 
valoració de propostes de programació. Les seves principals funcions seran: 

‐ Proposar l’estructura de programació i continguts de la CCC 
‐ Convocar i valorar la presentació de projectes d’entitats i de la ciutadania 
‐ Proposar activitats i projectes 
‐ Interlocució amb el sector cultural i facilitar la participació ciutadana 

Composició: 

‐ Sra. Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura 
‐ Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de la Secció de Cultura, qui exercirà de 

dinamitzador i aixecarà acta de les sessions. 
‐ Sra. Maria Jesús Aloy Gómez, coordinadora de Manresa 2018 
‐ Sra. Laura Bataller Arola 
‐ Sr. David Brossa Figueres 
‐ Sr. Daniel Castellano Cardoso 
‐ Sra. Lídia Hinojo Rojas 
‐ Sr. David Ibañez Ibañez 
‐ Sra. Vicky Garcia Cabrerizo 
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‐ Sr. Ferran Montenegro Martín 
‐ Sr. Joan Morros Torné 
‐ Sra. Roser Oduber Muntañola 
‐ Sr. Jordi Serra Morales 
‐ Sr. Josep Soler Bonet 
‐ Sra. Núria Soler Cunill 
‐ Sr. Albert Tulleuda Lari 

La designació d’aquestes persones, quan no s’indica el contrari, ho és a títol personal, 
amb independència de la seva possible vinculació a alguna entitat o al càrrec que hi 
puguin exercir. 

Comissió de Seguiment de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
Òrgan de seguiment intern, amb representació dels grups municipals. La seva funció 
és de caràcter informatiu i consultiu. 
Composició: 

‐ Sra. Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura 
‐ Sr. José Antonio Sierra Grande, representant del grup municipal de DM 
‐ Sr. Felip González Martín, representant del grup municipal del PSC 
‐ Sr. Jordi Garcés Casas, representant del grup municipal de la CUP 
‐ Sr. Joan Calmet Piqué, representant del grup municipal de CDC 
‐ Sr. Andrés Rojo Hernández, representant del Grup Municipal de C’s 
‐ Sr. Miquel Davins Pey, Regidor no adscrit 

No en són membres, però podran assistir a les reunions en qualitat de tècnics: 

‐ Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de la Secció de Cultura, qui aixecarà acta de les 
sessions. 

‐ Sra. Maria Jesús Aloy Gómez, coordinadora de Manresa 2018” 

 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.1 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de 

les beques del projecte “Bages Ocupació +45”, per a persones en situació 
d’atur majors de 45 anys que realitzin accions formatives per millorar les 
seves competències. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, 
de 25 de maig de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, juntament amb els municipis de Sant Fruitós de Bages, 
Sallent, Súria, Navarcles, Castellbell i el Vilar, Artés i el Consell Comarcal del Bages 
porten a terme el projecte “Bages Ocupació+45” adreçat al col·lectiu d’aturats de més 
de 45 anys del Bages i que té com a objectiu millorar la seva ocupabilitat i les seves 
possibilitats d’inserció laboral. 
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Aquest projecte, que ha obtingut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, 
contempla diferents accions a realitzar per tal de millorar la ocupabilitat entre les quals 
hi ha la necessitat de convocar unes beques per aquelles persones que vulguin fer 
formació i que tinguin un cost econòmic que l’alumne no pot assumir. 
 
Així, les administracions participants en el projecte són conscients que per tal de 
millorar l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció d’aquestes persones és necessari 
invertir un temps de formació ja sigui per actualitzar-se o adaptar-se als nous 
requeriments bé per complementar els seus estudis així com també que aquesta 
formació no serà sempre gratuïta. 
 
Per això es proposa l’atorgament de beques a les persones a les persones en situació 
d’atur majors de 45 anys que vulguin fer formació professionalitzadora i que consistiran 
en cobrir el cost de la matricula fins a un màxim de 1.000 euros per sol·licitant.  
 
En data 25 de maig de 2017, el cap de Servei de Promoció de la Ciutat i la  tècnica 
d’administració general ha emès sengles informes en relació amb l’aprovació de les 
bases i de la convocatòria   
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol,  de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals 
competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot 
tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 
l’ocupació.   
 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes beques per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, 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 
de l’esmentada Llei 38/2003. 
 
3. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
 
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment 
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix 
convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a 
la concessió de les subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i 
d’acord amb els principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.   
 
La convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS i un extracte d’aquesta en el Butlletí 
Oficial corresponent, d’acord amb el procediment establert en l’article 20.8 de 
l’esmentada Llei 38/2003. Així mateix, la publicitat de l’atorgament d’aquestes ajudes 
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mitjançant la remissió  de la identificació dels beneficiaris i import de les ajudes a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  

4. Publicitat. L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques  de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la 
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment 
selectiu o de concurrència competitiva. En aquest cas, la convocatòria haurà d’indicar 
el mitjà on s’efectuaran les successives publicacions.  
 
Així mateix, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, diu que les administracions públiques 
han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries i les resolucions sobre 
procediments que promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de persones 
interessades, per a garantir-ne el coneixement general. 
 
5. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix 
l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació. 
 
 
Per tot l’exposat, com a regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria proposo al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les beques del projecte “Bages 
Ocupació+45” per a persones en situació d’atur majors de 45 anys que realitzin 
accions formatives per millorar les seves competències, les quals s’adjunten a aquest 
dictamen.  
 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per a l’atorgament de beques del projecte “Bages 
ocupació +45 “ per a persones en situació d’atur majors de 45 anys que realitzin 
accions formatives per millorar les seves competències, amb els termes següents: 
 
Objecte de la convocatòria: 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques  del projecte “Bages 
Ocupació +45” per a persones en situació d’atur majors de 45 anys que realitzin una formació 
professionalitzadora no gratuïta per tal de millorar les seves competències. 
 
Beneficiaris 
Les persones que vulguin accedir a la beca hauran de reunir els requisits següents: 
 

a) Ser major de 45 anys o estar en condicions de ser-ho en el moment de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.  
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b) Estar en situació d’atur i trobar-se inscrites com a demandant d’ocupació en l’Oficina 
de Treball del SOC. L’acreditació de la situació d’atur derivarà del justificant 
d’inscripció en el SOC o organisme equivalent 

c) Ser usuari de qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació del ajuntaments participants 
en el projecte, la relació dels quals s’adjunta com a Annex núm. 1 de les bases 
reguladores. També s’admetrà que l’interessat provingui d’un SLO que tingui la 
consideració de coexecutor o bé altres ajuntaments que signin una carta d’adhesió al 
projecte. 

d) No haver percebut l’any anterior ingressos per un import superior a 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional (SMI).  

e) Residir a la comarca del Bages.  
 
Import de les beques.  
L’import de la beca podrà cobrir la totalitat de la matricula o preu del curs, fins a un màxim de 
1.000,00 euros per a cadascun dels sol·licitants. 
 
Aquest import és brut, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquest import el percentatge de 
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
En cap cas s’inclouran en el concepte de matricula o preu del curs les despeses derivades de 
dietes i/o desplaçaments, que aniran a càrrec dels participants.  
 
Requisits de la formació. 
L’activitat formativa haurà de complir els requisits següents: 

- Ha de ser formació professionalitzadora no gratuïta 
- L’activitat formativa pot ser de capacitació, d’especialització o de reciclatge 
- L’activitat formativa ha de ser o haver estat cursada en un centre formatiu del Bages o 

en un centre on es cursin títols oficials o carnets professionals de la província de 
Barcelona. 

f) L’activitat formativa ha de ser idònia i adequada a l’itinerari d’inserció del sol·licitant. A 
aquest efecte l’Ajuntament de Manresa sol·licitarà als SLO participants un informe 
emès pel tècnic/a orientador/a sobre la idoneïtat del curs on s’indiqui que aquesta 
formació s’integra en el seu l’itinerari d’inserció i en cas de no ser idònia i/o adequada 
el sol·licitant quedarà exclòs. 

 
Àmbit temporal.  
La formació haurà de ser cursada entre el període comprés entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de 
gener de 2018.   
 
En qualsevol cas, la data límit de justificació de la realització de la formació  serà el dia 31 de 
gener de 2018 
 
Bases reguladores.  
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria seran les aprovades juntament 
amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió  Ple de l’Ajuntament a celebrar el 15 de juny de 
2017 i poden recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se  a la web 
municipals http://www. manresa.cat/ 
 
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van 
ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova 
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com 
també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2017, aprovades per acord plenari de 
22 de desembre de 2016, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal 
http://www.manresa.cat/. 
 
Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de les beques del projecte “Bages 
ocupació+45” : 241.16.481.00 del pressupost municipal vigent.  
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Import màxim: 5.000,00 euros 
 
L’Ajuntament de Manresa concedirà les beques fins que s’esgoti la dotació pressupostària. 
 
Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb les 
beques atorgades en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona convocatòria amb 
l’import que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació pressupostària i així 
successivament fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de l’aplicació pressupostària   
 
 
Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració són els que consten a l’apartat 10 de les bases i que són: 
 

Criteris Puntuació màxima 
1. Sol·licitants que no hagin percebut cap tipus d’ingrés 

durant l’exercici anterior 
4 punts 

2. Sol·licitants que hagin percebut ingressos durant 
l’exercici anterior inferiors a 0,5 vegades el SMI (2016) 

3 punts 

3. Sol·licitants que hagin percebut ingressos durant 
l’exercici anterior entre el 0,5 vegades el SMI i el SMI 
(2016) 

2 punts 

4. Sol·licitants que hagin percebut ingressos durant 
l’exercici anterior superiors al SMI (2016) 

1 punt 

 
 
Termini:  

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 
dia 29 de setembre de 2017. 

 
Tramitació:  
La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que hauran 
d’ajustar-se a les condicions de participació dels punt 3 i 5 de les bases reguladores, aniran 
acompanyades de la documentació següent:  
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut. En aqueta instancia haurà de constar la durada i el cost 
de l’activitat formativa. 

- Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 
- Targeta de demandant d’ocupació. 
- Sol·licitud d’inscripció a l’activitat formativa, si es disposa d’aquesta en el moment de la 

presentació de la sol·licitud. 
- Document del centre on s’imparteix la formació on consti l’activitat formativa, la durada, 

el contingut del curs i el seu cost.  A aquest efecte serà suficient la documentació 
publicitària emesa pel centre per a la difusió del curs, sempre i quan constin els 
conceptes indicats.  

- Documentació acreditativa dels ingressos anuals del sol·licitant corresponents a 
l’exercici anterior. 

- Declaració de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats 
per al finançament del curs que es sol·licita.  

- Full de domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l’ajut. 
- Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 2 de les bases 

reguladores 
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna 
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Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a que la 
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o regidor/a que el 
substitueixi. 

Resolució i notificació:  

La resolució d’atorgament s’ha d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. La Resolució es 
notificarà per qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i es remetrà a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb 
l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.  
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la seva notificació. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions 
establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Cinquè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases 
que la regulen. 
 
Setè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a 
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 
BASES REGULADORES DE LES BEQUES DEL PROJECTE “BAGES OCUPACIÓ+45” PER 
A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS QUE REALITZIN ACCIONS 
FORMATIVES PER MILLORAR LES SEVES COMPETÈNCIES  

 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques  del projecte “Bages 
Ocupació +45” per a persones en situació d’atur majors de 45 anys que realitzin una formació 
professionalitzadora no gratuïta per tal de millorar les seves competències. 
 

2. Import de les beques 
 
L’import de la beca podrà cobrir la totalitat de la matricula o preu del curs, fins a un màxim de 
1.000,00 euros per a cadascun dels sol·licitants. 
 
Aquest import és brut, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquest import el percentatge de 
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
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En cap cas s’inclouran en el concepte de matricula o preu del curs les despeses derivades de 
dietes i/o desplaçaments, que aniran a càrrec dels participants.  
 

3. Beneficiaris 
 
Les persones que vulguin accedir a la beca hauran de reunir els requisits següents: 
 

g) Ser major de 45 anys o estar en condicions de ser-ho en el moment de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.  

h) Estar en situació d’atur i trobar-se inscrites com a demandant d’ocupació en l’Oficina 
de Treball del SOC. L’acreditació de la situació d’atur derivarà del justificant 
d’inscripció en el SOC o organisme equivalent 

i) Ser usuari de qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació del ajuntaments participants 
en el projecte, la relació dels quals s’adjunta com a Annex núm. 1. També s’admetrà 
que l’interessat provingui d’un SLO que tingui la consideració de coexecutor o bé altres 
ajuntaments que signin una carta d’adhesió al projecte. 

j) No haver percebut l’any anterior ingressos per un import superior a 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional (SMI).  

k) Residir a la comarca del Bages.  
 

4. Obligacions del beneficiari 
 
- Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 

Seguretat Social, si escau, així com amb l’Ajuntament de Manresa o bé, en aquest 
últim supòsit, disposar d’un informe de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 

- No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions 
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa 
- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació. 
- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 

posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de 
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament 
- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens 

públics en el darrer any 
 
Els beneficiaris dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, 
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 

5. Requisits de la formació 
 
L’activitat formativa haurà de complir els requisits següents: 

- Ha de ser formació professionalitzadora no gratuïta 
- L’activitat formativa pot ser de capacitació, d’especialització o de reciclatge 
- L’activitat formativa ha de ser o haver estat cursada en un centre formatiu del Bages o 

en un centre on es cursin títols oficials o carnets professionals de la província de 
Barcelona. 

l) L’activitat formativa ha de ser idònia i adequada a l’itinerari d’inserció del sol·licitant. A 
aquest efecte l’Ajuntament de Manresa sol·licitarà als SLO participants un informe 
emès pel tècnic/a orientador/a sobre la idoneïtat del curs on s’indiqui que aquesta 
formació s’integra en el seu l’itinerari d’inserció i en cas de no ser idònia i/o adequada 
el sol·licitant quedarà exclòs. 
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6. Àmbit temporal  
 
La formació haurà de ser cursada entre el període comprés entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de 
gener de 2018.   
 
En qualsevol cas, la data límit de justificació de la realització de la formació  serà el dia 31 de 
gener de 2018 
 
Així mateix, en cas d’obrir-se una segona i/o ulteriors convocatòries, podrà fixar-se un nou 
període de formació així com també ampliar-se el període de justificació.  
 

7. Crèdit pressupostari 
 
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 241.16.481.00 per un import màxim de 5.000,00 euros. L’Ajuntament 
de Manresa concedirà les beques fins que s’esgoti la dotació pressupostària. 
 
Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb les 
beques atorgades en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona convocatòria amb 
l’import que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació pressupostària i així 
successivament fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de l’aplicació pressupostària   
 
8. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 
dia 29 de setembre de 2017. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 
08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i aniran 
acompanyades de la documentació següent: 
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut. En aqueta instancia haurà de constar la durada i el cost 
de l’activitat formativa. 

- Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 
- Targeta de demandant d’ocupació. 
- Sol·licitud d’inscripció a l’activitat formativa, si es disposa d’aquesta en el moment de la 

presentació de la sol·licitud. 
- Document del centre on s’imparteix la formació on consti l’activitat formativa, la durada, 

el contingut del curs i el seu cost.  A aquest efecte serà suficient la documentació 
publicitària emesa pel centre per a la difusió del curs, sempre i quan constin els 
conceptes indicats.  

- Documentació acreditativa dels ingressos anuals del sol·licitant corresponents a 
l’exercici anterior. 

- Declaració de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats 
per al finançament del curs que es sol·licita.  

- Full de domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l’ajut. 
- Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 2  
- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna 

 
A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que: 
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- El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa o bé disposa d’un informe 
de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o 
obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la 
normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per 
l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que 
preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de 
pagament o que no està obligada a declarar, o bé, en el supòsit d’obligacions amb la 
Hisenda Municipal, disposa d’un informe de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 

 
9. Procediment de concessió.  
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb 
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a que la 
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o regidor/a que el 
substitueixi. 
 
10. Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les 
sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut, que 
serà el cost de la matricula o preu del curs, fins a un màxim de 1.000,00 euros per a cadascun 
dels sol·licitants.  
 
En cas d’empat entre els diferents sol·licitants, prevaldran aquells que hagin tingut, durant 
l’exercici anterior, uns ingressos més baixos.   
 
Els criteris de valoració de les sol·licituds així com la seva puntuació són els següents: 
 

Criteris Puntuació màxima 
1. Sol·licitants que no hagin percebut cap tipus d’ingrés 

durant l’exercici anterior 
4 punts 

2. Sol·licitants que hagin percebut ingressos durant 
l’exercici anterior inferiors a 0,5 vegades el SMI (2016) 

3 punts 

3.  Sol·licitants que hagin percebut ingressos durant 
l’exercici anterior entre el 0,5 vegades el SMI i el SMI 
(2016) 

2 punts 

4.  Sol·licitants que hagin percebut ingressos durant 
l’exercici anterior superiors al SMI (2016) 

1 punt 

 
11. Comissió de valoració 
 
L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds  presentades basant-se en l’aplicació dels 
criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per: 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació o regidor/a delegat/a que la 
substitueixi, que actuarà com a President/a. 

- Xavier Cano Caballero, Cap de Servei de Promoció de la Ciutat 
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- Un representant dels agents socials o del tercer sector, d’acord amb el Pacte de Ciutat. 
Aquest representant actuarà amb veu però sense vot. 

- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la substitueixi, 
que actuarà com a secretària. 

 
La Comissió de valoració podrà requerir la col·laboració d’experts per la valoració de les 
sol·licituds. 
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que 
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases 
  

12. Resolució d’atorgament.  

 
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la 
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de 
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes 
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva. 
 
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin 
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de 
definitiva.  
 
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en 
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de 
l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva 
renúncia expressa. 

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 

Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de 
subvencions.     

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 
13. Pagament i justificació 
 
Una vegada concedides les beques s’atorgarà una bestreta de la totalitat de l’import de la beca 
i/o ajut i es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària al compte designat per la 
persona beneficiaria. 
 
Una vegada finalitzada l’acció formativa les persones beneficiaries hauran de presentar a 
l’Ajuntament de Manresa la documentació justificativa següent: 

- El cost del curs ja efectuat amb el comprovant de pagament de la matricula o quota 
d’inscripció. 
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- Document acreditatiu de l’assistència o aprofitament del curs.  
 
La data màxima per a que les persones beneficiàries presentin la documentació justificativa 
serà el dia  31 de gener de 2018. 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri 
necessàries 
 
14. Incompliment  
 
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent 
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions 
establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament 
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol i l’Ordenança General 
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. 
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va 
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament 
de la beca  
 
15. Compatibilitat.  
 
Aquesta ajuda serà compatible amb la percepció de qualsevol tipus d’ajuda  concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. 
 
16 Aplicació supletòria.  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret 
administratiu i privat 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui 
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases. 
 
17. Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de 
l’Ajuntament i seran tractades sobre la base de política de confidencialitat de l’entitat, amb la 
finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats 
legítimes de l’Ajuntament. Alhora els participants presten el seu consentiment perquè les seves 
dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. Així 
mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa 
 
18. Publicació dels ajuts 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes 
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els 
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
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ANNEX 1. RELACIÓ DE SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS 
PARTICIPANTS I/O ADHERITS 
 

- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Sallent 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Súria 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Navarcles 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament d’Artés 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Callús 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cardona 
- Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 

ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom i cognoms:      NIF: 
Població:        CP: 
Tel. Fix                                                         Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
 
Curs formatiu :  
 
La persona que signa, actuant en nom i interès propi DECLARA: 
 

- El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa, o bé disposa d’un informe de 
vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui 
amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa 
vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de 
Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i 
amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a 
declarar, o bé, en el supòsit d’obligacions amb la Hisenda Municipal, disposa d’un informe de 
vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

 
( En cas de voler rebre les comunicacions i notificacions a través de mitjans electrònics) 

 Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa relacionades amb aquesta petició a 
través de mitjans electrònics                
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració 
 
Nom  Sol·licitant  
                                                  
Signatura:  
Manresa, ................... de ........................................ de 2017” 
 

 
 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, en nom de l’equip de 
govern.  
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La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, informa que el 
dictamen fa referència a una de les actuacions incloses al Pacte de Ciutat i 
concretament en l’àmbit 2 de Formació i Qualificació Professional i subàmbit  que fa 
referència al Suport a la Formació per al Treball amb les beques per majors de 45 
anys. 
 
És evident que la crisi i la postcrisi ha afectat al aquest col·lectiu de més de 45 anys i 
especialment a les persones de més de 55 anys. 
  
Explica que al Bages hi ha un 57% de persones en situació d’atur majors de 45 anys i  
d’aquest 57%, gairebé el 32% són dones. 
 
La proposta que és porta a l’aprovació del ple, és una proposta per donar resposta a la 
poca atenció que ha rebut aquest col·lectiu en les polítiques actives d’ocupació. 
 
Les beques per a les capacitacions tècniques són també una demanda dels agents 
socials de la Comarca del Bages, detectant-se que hi ha persones que tot i que són 
conscients que necessiten formació, no poden cursar-les pel cost econòmic que 
suposa.. 
 
Afegeix que per tot l’exposat es va creure convenient crear aquestes beques amb 
l’objectiu de finançar la formació per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció de 
persones amb dificultats d’inserció, els col·lectius majors de 45 anys i especialment les 
persones en situació d’atur de llarga durada.  
 
Les beques formen part d’un Projecte que es realitza a nivell comarcal liderat per 
l’Ajuntament de Manresa conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages i diversos 
municipis de la Comarca. 
 
El Consell Comarcal és l’encarregat de fer la prospecció i l’Ajuntament de Manresa 
juntament amb els altres municipis tenen el compromís de captar els usuaris. 
Des de l’Ajuntament també es farà la diagnosi ocupacional, les accions d’orientació, 
molt importants per poder definir el projecte professional i tota la part de tècniques de 
recerca de feina, els programes d’acció de formació i la gestió de les beques. 
 
Les persones beneficiàries de les beques serà per persones majors de 45 anys en 
situació d’atur que realitzin una formació professionalitzadora no gratuïta per tal de 
millorar les seves competències i per persones qualificades que volen incrementar els 
estudis i volen millorar les seves competències. 
 
 
L’import de les beques podran cobrir la totalitat de la matrícula o preu del curs, fins a 
un màxim de 1.000,00 euros per a cadascun dels sol·licitants. 
 
Les persones que vulguin accedir a la beca hauran de reunir els requisits següents: 
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-Ser major de 45 anys. 
-Estar en situació d’atur i trobar-se inscrites com a demandant d’ocupació en l’Oficina 
de Treball del SOC.  
-Ser usuari de qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació dels ajuntaments participants 
en el projecte. 
-No haver percebut l’any anterior ingressos per un import superior a 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional, que ara es troba en 707,6€. 
-Residir a la comarca del Bages.  
 
Els requisits de la formació són els següents: 
- Ha de ser formació professionalitzadora no gratuïta. 
- L’activitat formativa pot ser de capacitació, d’especialització o de reciclatge. 
- L’activitat formativa ha de ser o haver estat cursada en un centre formatiu del Bages. 
- L’activitat formativa ha de ser idònia i adequada a l’itinerari d’inserció del sol·licitant.  

 
La formació s’haurà de cursar entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de gener de 2018. La 
partida pressupostària és de 5.000,00 euros i el termini de presentació de les sol·licitud 
és fins el 29 de setembre de 2017. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Miquel Davins Pey, regidor no adscrit, manifesta el vot favorable al 
dictamen. 
 
Estan d’acord en tot el que es faci per crear ocupació i més encara si es fa a través de 
la formació pel col·lectiu de persones en situació d’atur majors de 45 anys.  
 
Creu que s’hauria de cobrir tot el cost de la matrícula, no només el màxim de 1.000 
euros per sol·licitant. 
 
 
 
El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
manifesta que des del Grup Municipal de Democràcia Municipal consideren que la 
reincorporació al mercat laboral dels treballadors i treballadores majors de 45 anys en 
situació d’atur, no depèn tant de la formació del treballador sinó de la voluntat de 
l’empresari a qui li resulta molt més rendible contractar una persona jove que amb 
qualsevol cost li permet pagar-se les seves despeses; oci i/o estudis, que a un adult 
amb certa cultura de drets laborals i unes necessitats salarials més altes perquè 
normalment forma part d’una unitat familiar amb unes despeses més elevades. 
 
Consideren que no es pot enfocar la formació com una forma de culpabilització a un 
segment de la població laboral que disposen d’una gran capacitat d’experiència i 
veterania abans que la innovació. 
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També consideren que la formació professionalitzadora i ocupacional per a 
treballadors i treballadores en situació d’atur, ha de constituir una tasca de 
responsabilitat pública controlada en totes les seves fases pels organismes 
corresponents a l’administració i concebuda com un dret de totes i tots, mai com un 
concurs de mèrits per uns pocs a fi de millorar competències professionals en centres 
de formació privats. 
 
Acaba la intervenció manifestant l’abstenció en la votació del dictamen. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta el vot favorable al dictamen, però els ha sortit un dubte de l’exposició feta 
per la regidora Cristina Cruz quan ha parlat del 32% majoritàriament dones en situació 
d’atur. 
El dubte que tenen és si totes les dones i homes que han treballat en economies 
submergides, fent feines de casa a altres llars i no han estat en situació d’atur, tindran 
accés a les beques.   
 
Aclareix que quan es parla d’atur i es diferencia per sexe, les dades són molt 
esbiaixades, en el sentit que hi ha moltes dones que han treballat tota la vida fent 
feines de la llar o altres feines molt feminitzades en situació d’economia submergida, 
sense contracte i sense cotitzar, per tant aquestes persones majoritàriament dones, no 
es troben en situació d’atur i demana si aquestes persones tindran accés a sol·licitar 
les beques. 
 
 
L’alcalde dóna de nou la paraula a la senyora  Cristina Cruz Mas. 

 

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, responent a la 
pregunta de la regidora Gemma Tomàs, li diu que en aquesta convocatòria no. 

Si veuen que arriben sol·licituds o peticions en aquest sentit potser es podrien incloure. 
Donat que és la primera vegada que es fan aquests tipus d’ajuts ho tindran en compte 
de cara a properes convocatòries. 

Respecte el que ha dit el regidor Sierra, seria ideal que la formació fos gratuïta i la 
professionalitzadora també, però la realitat és que per aquest tipus de col·lectiu 
necessiten moltes hores de formació i de pràctiques. 

Amb les beques s’intentarà facilitar la formació per a aquelles persones que la 
necessiten.    

 

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
consideren que els treballadors i treballadores en situació d’atur necessiten polítiques 
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actives d’ocupació i formació reals, dotades i amb sortida laboral real i no s’acaben 
d’acostumar als exercicis de lluïment institucional.  

 

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, estan contents pel 
nivell d’inserció assolit ja que el Programa demanava aconseguir un 25% d’inserció. 

L’ajuntament posa de la seva part i espera que les empreses també hi col·laborin. 

 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 
2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 1 abstenció (1 GMDM), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 
5. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 

5.1 Regidoria delegada d’Acció Social  

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de 
l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de 
famílies monoparentals.  

 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Acció Social, de 31 de 
maig de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
 
“La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la 
concessió de subvencions públiques requereix que s’aprovin amb caràcter previ les 
bases reguladores del seu atorgament i l’acte de convocatòria.  
 
Amb la finalitat de desenvolupar aquesta previsió normativa, l’article 27 de l’Ordenança 
General de Subvencions ho recull amb aquest mateix sentit, especificant que la 
normativa reguladora de les subvencions es contindrà en les respectives bases 
específiques.  
 
La competència per a la seva aprovació, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, correspon al Ple de la Corporació. 
 
Vist els informes tècnics i jurídics continguts en l’expedient. 
  
Per tot això, la Regidora delegada d’Acció Social proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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“Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, corresponent al 
domicili habitual de famílies monoparentals, d’acord amb el següent text: 
 

Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions sobre la 
quota líquida de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual de famílies monoparentals 
 
Primera.- Objecte L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a 
les persones titulars de la condició de família monoparental d’una subvenció 
sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent 
al seu domicili habitual. 
 
S’entendrà per domicili habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En 
cas que el rebut es trobi dividit entre dos o més titulars residents a domicilis 
diferents es considerarà domicili habitual de la família aquell on resideixi la 
major part de la mateixa, sempre segons les dades del padró municipal 
d’habitants. Només s'atorgarà la bonificació per un únic habitatge per cada títol 
de família monoparental. 
 
Segona.- Finalitat La finalitat d’aquestes subvencions és el suport a les 
famílies monoparentals, equiparant la repercussió que té l’IBI en l’economia 
familiar amb  les famílies que tenen la consideració de nombrosa.  
 
Aquesta finalitat és concordant amb el que estableix la disposició addicional 
tercera de la llei 18/2013, de 4 de juliol, de suport a les famílies.  
 
Tercera.- Règim jurídic Les subvencions a les quals fan referència aquestes 
bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables en tot 
moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 
 
El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes 
bases serà el de concurrència pública no competitiva. 
 
Atesa la naturalesa i finalitat de la subvenció, s’exepciona el compliment de 
l’obligació continguda a l’article 13.2.e de la llei 38/2013, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Tanmateix, per donar compliment a les previsions de 
l’article 189.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en cas que les 
persones sol·licitants tinguin deutes de naturalesa tributària en fase executiva 
amb l’Ajuntament de Manresa, hauran de donar compliment a l’article 18 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
general de subvencions en la forma que determinarà el model de sol·licitud. 
 
Quarta.- Persones destinatàries Podran sol·licitar la subvenció les famílies 
que ostentin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, 
copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu 
domicili habitual.  
 
Tindran la condició de família monoparental aquelles que compleixin amb la 
normativa vigent en cada moment. En el moment d’aprovació d’aquestes 
bases, queden definides a l’article 2 de la llei 18/2013, de 4 de juliol, de suport 
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a les famílies com les famílies amb nens menors que conviuen en la mateixa i 
que depenen econòmicament d’una sola persona. Seran d’aplicació les 
condicions considerades anàlogues per l’esmentada llei. 
 
Tanmateix, tindran la condició de família monoparental especial aquelles que 
compleixin amb la normativa vigent en cada moment. En el moment 
d’aprovació d’aquestes bases, queden definides a l’article 5 del Decret 
151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial de la llei 18/2003, 
com les famílies monoparentals de dos o més fills o filles i les famílies 
monoparentals en què o bé la persona progenitora o un fill o filla sigui persona 
discapacitada o estigui incapacitada per treballar. 
 
Per acreditar la condició de família monoparental o monoparental especial 
caldrà haver tramitat el títol previst a l’esmentat Decret 151/2009 o, en el seu 
cas, la norma vigent que la supleixi. 
 
 
Cinquena.- Condicions i documentació Les persones sol·licitants hauran de 
complir els següents requisits: 
 
a) Ésser titular de família monoparental, segons la normativa vigent en la data 
de meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a 
dir, a 1 de gener de 2017 o altres que indiqui la convocatòria en exercicis 
futurs. 
b) Estar empadronat/da a l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció. 
c) Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu domicili 
habitual a data 1 de gener de 2017 o altres que indiqui la convocatòria en 
exercicis futurs. 
d) Límit de renda i quantia de la subvenció: La suma de les bases imposables 
en l’Impost sobre la renda de les persones físiques dels membres de la família 
monoparental, no podrà superar les quanties que s’indiquen a la clàusula 
sisena. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la subvenció mitjançant instància, 
que acompanyaran la següent documentació: 
 
- Fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental. 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen 
en la mateixa finca. 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els 
membres de la família monoparental, llevat que a la convocatòria es 
substitueixi aquest requisit pel de l’autorització per consultar les dades 
directament per l’Ajuntament. 
 
Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, 
tots els membres de la família majors de 16 anys hauran d'autoritzar a 
l'Ajuntament per tal que pugui fer la consulta dels seus ingressos a l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària. 
 
Sisena.- Quantia de la subvenció La quantia de la subvenció vindrà 
determinada per l’aplicació del següent barem: 
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- La Cap del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària. 
- La Cap de Servei d’Acció i cohesió social 
- La Cap de Secció de Gestió Tributària inspecció. 
- La Cap de Secció de Serveis Socials. 
- El Cap de la Secció de Suport jurídic de l’Àrea de drets i serveis 

a les persones, que exercirà de secretari. 
 
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta 
a l’òrgan competent. 
 
El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de 
la sol·licitud. 
 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
Novena.- Crèdit pressupostari Aquesta subvenció anirà a càrrec de  
l’aplicació pressupostària que s’habiliti als efectes escaients i quedarà 
condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal 
vigent en funció de la dotació. L’aplicació pressupostària i la quantia màxima 
s’indicarà en l’acte de convocatòria. 

Desena.- Règim sancionador Les persones beneficiàries restaran sotmeses a 
les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions administratives 
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general 
pressupostària i la Llei general tributària. 
 
L’Ajuntament de Manresa iniciarà un procediment de reintegrament de la 
subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació 
vigent. 
 
Onzena.- Publicitat La publicitat de les bases reguladores d’aquesta 
subvenció s’efectuarà mitjançant la seva inserció a la base nacional de 
subvenciones i la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en el web municipal (www.manresa.cat) 
 
Dotzena.- Normativa aplicable En tot allò no previst en aquestes bases 
s’estarà al que disposen la normativa municipal general reguladora de les 
subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions i altra normativa concordant. 

  
Segon.- Sotmetre les presents bases específiques a informació pública per un termini 
de 20 dies, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart.- Remetre, d’acord amb l’article 18 de la llei 38/2003, de 18 de novembre, 
General de subvencions, a la base de dades nacional de subvencions la informació 
relativa a aquesta convocatòria, així com les resolucions que es dictin.” 
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La senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada d’Acció Social, 
manifesta que el Ple del mes de juny de 2016 va aprovar per unanimitat equiparar les 
famílies monoparentals amb les famílies nombroses per donar el mateix tractament 
que tenen o poden tenir les famílies nombroses pel que fa a les taxes municipals i l’IBI. 
 
Amb les famílies nombroses s’aplica la tarifació social, practicant una bonificació en el 
cas de l’IBI en funció de la renda per càpita de la unitat familiar. 
 
Les dades que van motivar equiparar les famílies monoparentals amb les famílies 
nombroses, és perquè el risc de pobresa d’exclusió social infantil afecta a més d’un de 
cada tres menors d’edat a Espanya. Quan parlem de famílies monoparentals les xifres 
són més altes, més de la meitat d’aquestes llars es troben en aquesta situació. 
 
A Espanya hi ha 1.750.000 llars formades per una mare o un pare i els seus fills. El 
82% són famílies encapçalades per un titular. Per tant la situació de pobresa i exclusió 
que estan vivint moltes d’aquestes famílies afecta i vulnera greument els drets de les 
nenes i dels nens que hi viuen amb ells. 
 
El Ple de 2016 va aprovar que s’equiparés el tractament de les famílies monoparentals 
amb les famílies nombroses i avui s’aproven les bases per regular aquesta 
equiparació. 
 
S’havia de buscar una fórmula jurídica que permetés regular aquesta equiparació ja 
que legalment no es podia fer en forma de bonificació com es fa amb l’IBI, però 
donada la voluntat política s’han buscat altres fórmules addients. 
 
El problema de la bonificació directa de l’IBI deriva de la Llei d’Hisendes Locals que 
preveu la possibilitat a les Ordenances Locals que puguin regular una bonificació de 
fins el 90% de la quota íntegra de l’impost a favor dels titulars de famílies nombroses. 
 
Aquesta mateixa Llei preveu que no es poden reconèixer aquests beneficis fiscals en 
tributs locals si no estan regulats per Llei, provocant que directament no es pot aplicar 
la bonificació. Però en base a l’equiparació jurídica que fa la Llei Catalana 18/2003, de 
Suport a les Famílies que equipara les famílies nombroses amb les famílies 
monoparentals, aquesta constitueix un mandat efectiu a les diferents administracions 
de Catalunya en el marc del Principi d’Igualtat de l’Estatut d’Autonomia. 
 
S’ha ponderat l’equilibri jurídic xocant amb la legislació estatal i la legislació catalana 
de Protecció de la Família, des del prisma de les Polítiques Socials que es volen 
aplicar. 
 
Els estudis dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament van considerar que la via adient per 
aplicar les bonificacions era a través de les subvencions. 
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Per això s’aproven les bases específiques reguladores de l’atorgament de les 
subvencions a través de concurrència pública no competitiva per les famílies 
monoparentals i els objectius són els mateixos que s’estableixen a les Ordenances 
Fiscals per a les famílies que tenen la consideració de nombrosa. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
demana si en el cas que hi hagués una bonificació per pagament avançat o per pagar 
els primers mesos de l’any si es podria sol·licitar ara. 
 
 
La senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada d’Acció Social, 
responent al senyor Masdeu, diu que entén que la subvenció es convoca per l’IBI 
d’aquest any, i si hi ha hagut un pagament anterior, rebran la subvenció pel total, tant 
si ho han pagat tot o no. És anual. 
 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 

5.2 Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  

 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pla Local d’Habitatge per 

al període 2017-2022. 
 
 
 
Es fa constar que el dictamen 5.2.1 ja s’ha debatut a l’inici de la sessió, després 
de les Qüestions de Presidència. 
 
 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. 9/2017, dins el pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 2 de 
juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2018, i no sent suficient el crèdit consignat al 
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Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris , a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris, 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 crèdits i crèdits extraordinaris , per 
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2018. 
 
Segon.- Aprovar inicialment  l’expedient de modificació de crèdits número 9/2017 dins 
el Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen i creen , 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 9/2017 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa 
que aquest expedient de modificació de crèdits té un import de 100.336,31€, dels 
quals 53,36€ corresponen a majors ingressos i 100.282,95€ són baixes de crèdits de 
despeses no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
Es distribueixen de la forma següent: 

 
- Un reforç de la partida pressupostària per import de 13.120,95€, per poder atendre 

les despeses de l’execució de les obres de finalització de l’enderroc de l’edifici i 
adequació del solar situat al carrer Sant Bartomeu, 23-35.  

 
- Un reforç de la partida pressupostària d’Esports –Esports escolar i Activitats 

culturals i esportives, per import de 5.000,00€, per consignació econòmica 
insuficient per iniciar el mes de setembre el Programa de Natació a l’Escola del 
curs 2017-2018. 

 
- Un reforç de la partida pressupostària d’Esports –Gestió manteniment ordinari  -

Edificis i altres construccions, per un import de 5.000,00€, per consignació 
econòmica insuficient per la posada a punt el mes de setembre dels equipaments 
esportius de la temporada 2017-2018. 

 
- Un reforç de les partides pressupostàries de neteja dels diferents equipaments  per 

import total de 9.811,00€ donat que es va preveure un increment de l’IPC de l’1% i 
ha hagut una variació de preus de l’1,955%, 

 
- Un increment de 11.500,00€ corresponents a les despeses de la celebració del 

10è Aniversari de la inauguració del Teatre Kursaal. 
 

- Un reforç de la partida pressupostària de Cultura –Promoció cultural. Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional, per un import de 2.000,00€, per consignació 
econòmica insuficient per contractació del personal responsable de les 
instal·lacions elèctriques dels diferents espais escènics de la Fira Mediterrània 
2017.  

 
- Un reforç per despeses relacionades amb les activitats de les AAVV, per un import  

de 1.500,00€ i un increment de 3.789,00€ per subvencions de pública concurrència 
de les entitats veïnals. 

 
- 15.000,00€ corresponents a una modificació de les aplicacions pressupostàries –

Manteniment de la via pública –Material de transport, per a la reparació de 
diversos vehicles que han de passar per la inspecció tècnica  (ITV). 

 
- Un increment de 15.000€ per atendre les subvencions a entitats de cooperació que 

requereixen inversió corresponents a la partida pressupostària Cooperació tercer 
Món. 

 
- Un reforç de la partida pressupostària d’Educació, Centres Ensenyament 

Secundari, per un import de 8.712,00€, per consignació econòmica insuficient per 
fer front a les despeses de lloguer d’una nau industrial  de 300 m2 per fer les 
pràctiques del nou Cicle Formació Professional Dual de Grau mig en Fabricació i 
Ennobliment de productes Tèxtils, curs 2017-2018. 
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- Uns majors ingressos aprovats per la Diputació de Barcelona per a l’adquisició 
d’un adaptador per un sonòmetre, per import de 5,36€. 

 
- 9.700,00€ per atendre les despeses consistents en la compra d’un camió petit 

de segona mà, i es traspassen de la partida pressupostària de renting a la 
partida pressupostària d’inversió , dins el Programa de Vies públiques. 
 

Demana el vot favorable del dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC) i 10 abstencions (3  
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants de 

la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació 
municipal. 

 
 
Es fa constar que el dictamen 6.1.2 s’ha debatut conjuntament amb el dictamen 3.1 de 
l’ordre del dia. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a una Festa Major lliure 

d’agressions, abusos i/o assetjaments sexuals. 
 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, 12 de juny de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el mes d’abril de 2017 es va aprovar per unanimitat al ple de Manresa el 
segon pla d’igualtat de la ciutat. 
 
Atès que aquest segon Pla d’Igualtat contempla a mig termini, 2018-2019, l’acció 
d’aplicar un protocol d’agressions, abusos sexuals i orientació sexual en espais d’oci.  
 
Atès que aquesta acció pretén dissenyar el protocol tenint en compte les entitats de 
dones, juvenils, culturals i LGTBI+. Que el Protocol ha de contemplar una intervenció 
integral basada en la prevenció, detecció, atenció i recuperació. En l’espai de 
prevenció, cal elaborar campanyes contra aquesta tipologia d’agressions per a les 
festes de major rellevància a la ciutat de Manresa.  
 
Atès que l’equip de govern ha manifestat diverses vegades la intenció d’aplicar 
polítiques feministes a la ciutat. 
 
Atès que la festa Major de Manresa és l’acte d’oci de més rellevància d’aquesta ciutat. 
Atès que des de les àrees d'igualtat, salut i joventut, es tenen previstes diferents 
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actuacions per a la prevenció tant de l'alcoholisme, drogodependència i agressions 
sexuals en l'àmbit de la festa major de la ciutat. 
 
La CUP de Manresa proposa adoptar els següents acords: 
 
1. Iniciar diverses actuacions complementàries a les previstes, a la pròxima Festa 
Major: 
 

- Retransmetre falques entre actes i/o concerts per tal d’explicar què és una 
agressió masclista, i què cal fer en cas d'assetjament i/o agressió sexual. 
 
- Distribuir cartells i pancartes per la ciutat de Manresa amb lemes contra les 
agressions masclistes i explicant què fer en cas de ser agredida. Aquesta 
distribució comptarà també amb diversos espais, qualificats de «punts calents» 
a preveure de forma coordinada amb la Policia Local, el SIAD i l'ASSIR, i també 
es demanarà informació als mossos d'esquadra. Aquests cartells, a part del «no 
és no» contindran lemes tipus «si insisteix, és una agressió», «si envaeix el teu 
espai, és una agressió», «Si no accepta un no, és una agressió» «Inclús amb 
les calces abaixades, no és no», «Si et convida a una copa, pot ser una 
agressió», «Si t'has sentit agredida, és una agressió», «Jo mateixa decideixo 
amb qui, com i de quina manera» entre altres. D'altres contindran una infografia 
sobre què fer en cas d’agressió, emplaçant a l'apoderament de l’agredida, i en 
cas necessari on trobar ajuda i/o suport.  
 
- Il·luminar, o prendre mesures per tal de que aquests «punts calents» deixin de 
ser-ho. 
 
- Distribuir els lavabos tipus «polyclean» amb accessos a zones ben 
il·luminades, i/o il·luminar les zones i els accessos on es col·loquin. 
 
- Es farà un curs sobre agressions cisheteropatriarcals adreçat al personal de 
les barres. Hi hauran d'assistir les treballadores de les barres. Aquesta 
assistència haurà de ser per un mínim del 60% de les treballadores i estarà 
inclosa com a condició al plec de clàusules del contracte a les empreses que 
les gestionin. Es buscarà a un col·lectiu de la ciutat, sempre que sigui possible, 
per a fer aquest curs. Qui el faci haurà d'estar especialitzat en gènere.  
 
- Es crearan estands/carpes amb l’objectiu d’oferir informació, de caire 
preventiu, a les i als joves que s’hi adrecessin sobre les violències masclistes, i 
atendre situacions d’assetjament sexual i agressions sexistes en un context 
d’oci nocturn. Aquests estands i/o carpes, només contindran aquesta 
informació. En cas d’episodis de violència masclista, caldrà actuar de la 
següent manera: 

1. Oferir un espai físic de seguretat per la persona que ha patit violència. 
2. Acompanyar i oferir suport emocional especialitzat. 
3. Oferir assessorament sobre com actuar i sobre els recursos 
disponibles. 
4. Activar el Protocol d’Urgència si la situació ho requereix. 
5. Es registraran tots els casos tant de demanda d'informació com als 
atesos per a persones que han patit violència.” 
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L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup 
Municipal de la CUP, perquè defensi la moció presentada. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, 
comença explicant que per la festa major alternativa de l’any passat, on la CUP hi 
participa, van establir un protocol d’agressions heteropatriarcals, i aquest any ja estan 
treballant en un segon protocol per poder tenir una festa lliure d’agressions 
heteropatriarcals. Tot seguit, concreta que això vol dir lliure d’agressions de persones 
que no són trans, que són heteros i, a més a més, agressions masclistes. Creu que, a 
fi de poder fer un bon protocol d’agressions, cal tenir una experiència prèvia per poder 
començar des d’una base més o menys sòlida, alhora que reclama que es duguin a 
terme certes actuacions per tal de prevenir qualsevol agressió o abús sexual, per 
orientació sexual en l’espai de la festa major. 

Des del Grup Municipal de la CUP van contactar amb diferents tècniques de 
l’Ajuntament per saber si ja s’havia planificat algun tipus d’actuació al respecte i quines 
eren aquestes. Després de valorar-les van creure necessari reforçar les que ja estan 
previstes per incloure les que no ho estan. Diu que és necessari fer un treball per 
detectar els “punts calents” (anomenats “punts negres” en altres llocs), o sigui, llocs 
determinats de la ciutat on, per les seves característiques, es produeixen agressions. 
Tot seguit remarca la importància perquè es canviïn aquestes condicions urbanístiques 
i, com a exemple de millora al respecte, parla de la possibilitat que estiguin més ben 
il·luminades, ja que la majoria d’aquestes agressions es cometen de nit. 

La regidora recorda el reportatge del diari Regió 7, exemplar de 4 de maig, on es deia 
que Manresa acumula al barri antic vials on la foscor fa que les dones no hi passin per 
por i on es posa de manifest la manca d’il·luminació al barri. Tot seguit recorda el que 
defineix com a banalització per part de l’equip de govern de la il·luminació dels carrers 
en un ple anterior on es van comparar LEDs i vapor de sodi amb desigualtat de 
gènere. 

Tot seguit remarca que cal pedagogia i es disposa a explicar algunes de les frases de 
la proposició que criden més l’atenció, com per exemple que convidar a una copa per 
lligar pot ser una agressió, ja que el fet de convidar no dóna dret a res i remarca que 
moltes dones s’han trobat amb que homes que les han convidat a una copa es creuen  
amb tot el dret d’abusar d’elles. Una altra de les frases que vol destacar és la de 
“inclús amb les calces abaixades, no és no”, cosa que significa que –parlant amb 
expressions més juvenils- “encara que t’estiguis liant amb un tio, si després no te’l vols 
follar, no te’l has de follar”, és a dir, encara que estiguis amb les calces abaixades, no 
és no. Entén que cal usar aquest argot i fer pedagogia, i emplaçar a l’apoderament de 
les dones, ja que si alguna dona necessita suport després de ser agredides cal que el 
tinguin, però també cal que elles se sentin apoderades per poder respondre a aquesta 
agressió, i per tant han de disposar d’eines per dur-ho a terme. 

Finalment diu que creuen que és necessari que hi hagi espais físics destinats única i 
exclusivament a atendre persones agredides, totalment separats dels espais destinats 
a fer controls d’alcoholèmia i similars. 
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Per concloure, destaca que només volen millorar el que ja s’està fent i es farà i, per 
tant, creuen que no és res de l’altre món i que això podrà ajudar molt a l’hora de 
redactar el protocol de cara a l’any 2018 des d’un punt de vista molt més pràctic i 
global. Per això, demanen el vot favorable. 

 
A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, regidora 
delegada de la Dona i Igualtat, en representació de l’equip de govern. 
 
 

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora de la Dona i Igualtat, comença la seva 
intervenció adreçant-se a la regidora Tomàs Vives per dir-li clarament que votaran en 
contra de la seva moció i que li explicarà els seus motius. Diu que la senyora Tomàs 
va anar a informar-se a les dependències per saber què volia fer l’Ajuntament, alhora 
que recorda el Pla d’Igualtat aprovat el mes d’abril i esmenta algunes de les seves 
mesures com l’acció de dissenyar un protocol d’abordatge de les agressions sexuals.  

Li recorda que quan van parlar del Pla li va explicar que havien demanat aquest recurs 
a la Diputació, que els hi havia donat el recurs tècnic i que estaven pendents del decret 
d’adjudicació. En breu sortirà l’adjudicació, però anaven tard de cara a la festa major, 
així que porten mesos treballant en una campanya anomenada: “Manresa lliure 
d’agressions sexistes. No és no”, remarcant que no són quatre accions, sinó un treball 
de diferents regidories amb l’objectiu de sensibilitzar a la població davant de la 
problemàtica de les agressions sexistes, així com prevenir comportaments sexistes i 
agressions sexuals en els espais d’oci de la nit o fomentar la coresponsabilitat perquè 
es visualitzin i s’aturin les agressions sexistes en els espais d’oci nocturn. 

Remarca que han fet un gran treball i moltes actuacions, fet que explica el per què del 
vot negatiu a la moció presentada per la CUP. També s’han fet unes pancartes amb 
uns plafons de 1.5x2 m que es posaran en llocs on hi haurà festa i on hi hauran frases 
fetes per tècniques de l’Ajuntament com: “No ho entens? No és no!”, “Quants cop t’ho 
haig de repetir? No és no!”, “El sexisme no té lloc a les festes”, junt amb pancartes 
més petites on s’explicarà què cal fer en casos d’agressions sexistes. També parla de 
la possibilitat de retransmetre falques i de la formació dels “Àngels de Nit”, així com de 
la formació personal de tot el personal de les barres que hi hauran durant la Festa 
Major de la mà de Noctàmbules dins del projecte: “Nits de Qualitat”.  

Així mateix, la Creu Roja donarà suport dintre de la carpa “Som Nit”, dins del projecte 
“Nits de Qualitat”, on tocaran específicament el tema de violència masclista, i on hi 
haurà també una dinàmica anomenada “El semàfor de gènere”. Aquest projecte l’ha 
facilitat el Departament de Salut dins del projecte Nits de Qualitat. També diu que als 
gots reciclables es posarà la frase “No és no”, que s’està parlant amb les altres barres 
que no estan lligades pròpiament a l’Ajuntament, ficar una pàgina dins el programa per 
sensibilitzar sobre aquesta problemàtica, es faran tallers d’autodefensa dins de “L’estiu 
jove”, una campanya mediàtica, etc.. 
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Conclou que no és una campanya tancada i que encara falten elements per coordinar, 
però creu que és una campanya bastant complerta i que no són només “quatre 
accions”. Per això, diu que no poden sumar-se a la proposició. 

 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del Grup Municipal del 
PSC, que ha demanat per a intervenir. 
 
 
El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, intervé 
breument per anunciar el seu vot favorable a la moció de la CUP. Destaca que, tot i 
que ells no l’haguessin redactat així, i que probablement se sentirien més còmodes 
amb l’abstenció, no volen deixar cap mena de dubte sobre el seu suport a les dones 
agredides, així que, conclou, prefereixen equivocar-se per excés que no pas per 
defecte. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives, del Grup Municipal 
de la CUP, per al torn de rèplica. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que 
no sap si ha quedat clar a la moció, però tenen la informació de tot el que es fa i que la 
regidora Cruz l’ha ampliat més del que els havien explicat, alhora que valoren molt 
positivament totes aquestes actuacions.  

L’únic que trobaven a faltar i que creuen que s’hi ha de fer un treball és amb el tema 
de l’urbanisme, i més concretament en el referent a la il·luminació: col·locació dels 
lavabos, en quin lloc es posen, així com els accessos a aquests lavabos perquè 
estiguin ben il·luminats, i que la regidoria de Planejament seria interessant que 
comencés a treballar en aquest sentit. 

També diu que troben important que existeixi la diferenciació de les carpes, ja que així 
les dones agredides podrien tenir un espai de confort sense tenir al costat a una 
persona que s’està fent un test d’alcoholèmia.  

Insisteix en la separació de les carpes, ja que un dels grans problemes d’aquest tipus 
d’agressions és que no es denuncien, i que com més dificultats tingui aquesta persona 
per denunciar, més difícil serà que ho faci. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas per al torn de rèplica. 
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La senyora Cristina Cruz Mas, regidora de la Dona i Igualtat, respon a la regidora 
Tomàs Vives que això que explicava a la moció no s’ha entès, i que semblava que 
l’Ajuntament només estava fent quatre accions.  

Diu també que la senyora Tomàs havia demanat informació a l’Ajuntament, que li van 
donar i que, tot i així, han presentat la moció. Afegeix també que això hagués estat tan 
fàcil com agafar el telèfon i trucar-la a ella mateixa per aportar idees. També diu que 
segur que es poden equivocar i deixar coses, però sembla que no es té en compte tota 
la feina de les tècniques que estan treballant en aquest sentit. 

Diu que aquest any ho faran així. Si hi ha alguna cosa que es pot millorar així ho faran, 
però ara per ara valoren molt positivament aquest suport que es fa des de la carpa de 
“Som Nit”. No obstant, aclareix que això només és un acompanyament i suport 
emocional d’un moment, i que si es produís aquesta desgràcia, no és aquest el lloc on 
s’han d’encarregar d’això, ja que existeix tot un circuit en aquest sentit (trucar al 112, 
demanar a la policia…). En tot cas, la solució no passa per anar a una carpa o a una 
barra, sinó seguir els circuits marcats, els quals recorda a la regidora Tomàs Vives que 
ja coneix pel circuit de violència. 

Conclou dient que si hi ha coses a sumar que se sumin, però considera que aquesta 
moció no està ben presentada, vistes totes les actuacions i tota la feina que hi ha al 
darrere. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives perquè realitzi una 
darrera intervenció. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, reprèn 
el tema de la carpa i posa com a exemple el cas de Barcelona, on han fet carpes 
d’aquest estil i on es podien rebre denúncies d’agressions prèvies, la qual cosa 
facilitava l’apoderament de les dones per poder denunciar aquestes agressions. Unes 
agressions que no tenen per què haver-se dut a terme en aquell mateix lloc o moment, 
sinó comeses amb anterioritat. Remarca que això dóna accés a persones joves, 
usuàries majoritàries de la nit de la festa major. Per això, remarca de nou la 
importància de la diferenciació de la carpa. 

Diu que agrairia que, tot i que no s’aprovi la moció, es poguessin incloure tant les 
propostes d’urbanisme com de la carpa en els treballs que es van fent. Finalment diu 
que no sap si ha de disculpar-se de les formes, però que així és com ho van creure 
més convenient. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació i el 
Ple la rebutja per 9 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM), 15 
vots negatius (8 GMCDC i 7 GMERC) i 1 abstenció (1 regidor Miquel Davins Pey). 
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7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP de rebuig als Pressupostos 
Generals de l’Estat 2017. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, 12 de juny de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que diversos ajuntaments del nostre país han establert entre les seves prioritats 
polítiques engegar processos d’internalització de prestació de serveis i activitats que 
actualment estan externalitzats sota diverses fórmules contractuals. Aquesta prioritat 
s’ha concretat en la voluntat de promoure i col·laborar en processos d’internalització de 
serveis públics, tot aportant recursos i coneixements per tal que aquests processos 
siguin econòmicament viables i socialment participats. 
 
Atès que la internalització de la gestió dels serveis públics és un procés clau per 
garantir plens drets a la ciutadania, no fer dependre els serveis del lliure mercat i 
avançar en nous marcs de control i participació veïnal respecte als serveis públics i 
bens comuns. 
 
Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous 
obstacles a les municipalitzacions per part dels Ajuntaments de serveis públics 
actualment externalitzats. En la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que 
cap administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors 
de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin pel seu 
compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció 
del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que treballi per a 
societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre tipus de 
societats integrades en l'administració. 
 
Atès que la disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en 
compliment d'una sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es 
garanteixin els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes 
privades que s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou 
ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la 
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
Atès que, per tot l’exposat, és evident que el projecte de Pressupostos Generals de 
l'Estat per 2017 és contrari a un  model de prestació de serveis públics des d'una 
perspectiva equitativa, garantista i desvinculada d'interessos privats que poden 
lesionar els interessos col·lectius. 
 
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1.-  Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat, basats en l'austeritat, la 
pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per 
dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. 
 
2.-  Manifestar l’oposició de l’ajuntament a la llei Montoro, a la constant agressió contra 
l'autonomia local, a les obligacions imposades als ajuntaments orientades a privatitzar 
les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs, així com a 
l’intent de recentralització en clau Espanyola.  
 
3.- Manifestar la voluntat d’eliminar totes les traves que impedeixen la 
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remunicipalització dels serveis públics locals, ja que les polítiques de privatització i els 
contractes de prestació de serveis serveixen bàsicament per encarir els serveis 
municipals i afavorir grans empreses privades.” 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grups Municipals de CDC i ERC a 
proposició del Grup Municipal de la CUP, 12 de juny de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 
 
Atès que existeix un debat al voltant de l’anomenada remunicipalització dels serveis 
públics que se sustenta en un plantejament clarament favorable a les formes de gestió 
directes enfront de les formes de gestió indirectes; i que qüestiona l'eficàcia del sector 
privat com a gestor i reivindica l'eficàcia de la gestió pública. 
 
Atès que considerem que aquest debat s'hauria de centrar en arguments 
contrastables, atenent a raons d'eficàcia i eficiència dels models públics i privats per 
dur a terme la prestació de serveis públics de contingut econòmic. 
 
Atès que creiem que l’opció a adoptar s'ha de basar en l'anàlisi de cada cas concret i 
en raons econòmiques d’eficiència i d’eficàcia en la prestació del servei a la ciutadania.  
 
Atès que la possibilitat de dur a terme una veritable remunicipalització –és a dir, la 
recuperació de la gestió directa d'un servei que s'està gestionant de forma indirecta- 
compta amb seriosos problemes com el rescat indemnitzatori o justificacions per raons 
de major eficàcia, i a més cal demostrar que no incideix encara que sigui només 
inicialment en un major dèficit.  
 
Atès que a aquestes dificultats existents, s’hi afegeixen les que planteja la Directiva 
2014/23/UE de 26 de febrer relativa a l’adjudicació de contractes de concessió per a la 
resolució anticipada dels contractes concessionals.  
 
Atès que en la pràctica tan sols es podrien dur a terme les anomenades 
remunicipalitzacions successives, és a dir, aquelles que suposen assumir la gestió 
directa de serveis que es prestaven de forma indirecta quan la concessió s'extingeix. 
Com ha succeït en els casos del pàrquing del Mercat de Puigmercadal i en el del 
mateix mercat.  
 
Atès que caldrà demostrar la major eficàcia de la nova forma de gestió tenint en 
compte tots els elements a considerar: costos generals, increment i regulació d’accés 
del personal, despeses d'inversió, gestió de les taxes i el seu cobrament,.. 
 
Atès que l’adopció d’aquestes mesures de remunicipalització encara resulta més 
complexa en el supòsit d’estar sotmès a un Pla d’ajust, com és el cas de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Proposem els següents  ACORDS: 
 

1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat, basats en l'austeritat, 



                     Acta de la sessió plenària núm. 8 de 15 de juny de 2017                      142 

la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió 
d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. 
 

2. Manifestar l’oposició de l’ajuntament a la llei Montoro, a la constant agressió 
contra l'autonomia local, a les obligacions imposades als ajuntaments 
orientades a privatitzar les seves funcions, així com a l’intent de recentralització 
en clau Espanyola.  
 

3. Manifestar la voluntat d’eliminar totes les traves que impedeixen la 
remunicipalització dels serveis públics locals.” 

 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup 
Municipal de la CUP, perquè defensi la proposició presentada. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP,  inicia 
la seva intervenció recordant que en aquest mateix ple han pogut comprovar de 
primera mà quins són els efectes de les externalitzacions dels serveis públics gràcies 
al testimoni de la Imma, treballadora d’Unipost.  Aquest és un dels motius pels quals la 
CUP defensa la internalització i remunicipalització dels serveis municipals. Al seu 
parer, abans les municipalitzacions eren quelcom defensat per la CUP i per quatre 
més, fet que feia que ningú s’hi atabalés al respecte. No obstant això, les  
municipalitzacions ja comencen a ser un fet i la gent comença a moure’s, com és el 
cas de Capellades, Artés, Barberà del Vallès, Sabadell, Navàs, llocs on s’han 
municipalitzat serveis i on la CUP participa en el govern. També parla d’altres 
exemples com Terrassa, Barcelona, Castelldefels, que estan en el mateix camí. 

Tot plegat, sembla que ha posat nerviós el senyor Montoro, el qual no sembla disposat 
a permetre que els Ajuntaments siguin sobirans i ha afegit en els pressupostos 
d’aquest any una disposició addicional, la número 27, que impedeix als Ajuntaments el 
poder subrogar la plantilla de les empreses concessionàries. Això és vist per la CUP 
com un atac a la municipalització de serveis, fet que propicia que la CUP presenti 
aquesta moció.  

Demanen que l’Ajuntament es posicioni en contra d’una mesura que lamina, encara 
més, el poc poder de decisió dels Ajuntaments i que els hi posa entrebancs perquè 
puguin decidir com gestionar-se d’una forma més efectiva i justa. Diu també que el que 
vol el senyor Montoro és vulnerar els drets dels treballadors/es, ja que en cas de 
subrogació deixarien enrere les indignes condicions laborals que pateixen i que han 
pogut veure prèviament en aquest Ple. Remarca que les concessionàries collen molt 
més els treballadors/es del que fan els Ajuntaments i que si aquesta gent treballés 
directament per l’Ajuntament millorarien les seves condicions laborals.  

Conclou que el que el senyor Montoro vol és blindar la precarietat, perpetuar les 
condicions de treball indignes i els sous de misèria. Tot per fer una feina que depèn 
directament de l’Ajuntament i que, per tant, és responsabilitat del consistori. Tot seguit 
diu que, a vegades, la política es manifesta en grans fets, però que altres vegades no 
és així, ja que es manifesta en les petites coses.  
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Conclou dient que, en el marc d’uns pressupostos que són injustos i que menystenen 
els Països Catalans, els intenten colar una addicional per prendre als Ajuntaments el 
poc poder que els queda. O sigui, el que fa el PP és seguir el seu combat per la 
recentralització contra el canvi, així que esperen que tots els grups municipals, o 
almenys tots els que no serveixen de crossa al PP,  votin favorablement a la moció i 
mostrin el seu rebuig a uns pressupostos injustos, indignes i profundament 
recentralitzadors.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització, a fi que defensi l’esmena de substitució presentada 
pels Grups Municipals de CDC i ERC. 

 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, 
comença la seva intervenció explicant que l’esmena de substitució presentada per 
l’equip de govern, no es fa pel tema dels acords, tot i que segueixen la mateixa línia i 
se simplifiquen, sinó pel que fa als atesos.  

Diu que tot i que la CUP està essent coherent amb la línia dels atesos que defensa, 
l’equip de govern prefereix ficar-se més a fons en el tema de l’anomenada 
remunicipalització.  

Explica que ara hi ha un debat sobre si els serveis públics s’han de prestar de forma 
directa o no, alhora que es plantegen moltes qüestions, però destaca que el que  
entenen és que aquest debat, que no deixa de ser polític, s’ha de centrar en 
arguments contrastables i atenent a raonaments d’eficiència i eficàcia. Afegeix que una 
cosa que és bàsica és que cada cas requereix un estudi específic, sense caure mai en 
la generalització, i analitzar així els casos concrets i veure els diferents conceptes que 
s’han de valorar, sempre mantenint com a objectiu la millor prestació del servei a la 
ciutadania. 

Diu que es pot arribar a la remunicipalització a través de dues vies. Una és intentar-ho 
per la via del rescat indemnitzatori, quelcom complicat, costós i en què la llei no ajuda 
massa -en concret per una directiva europea de 2014-. L’altra via, molt més senzilla i 
ja usada prèviament per l’Ajuntament, és la remunicipalització successiva, la qual 
consisteix en apropiar-se de nou el servei després de l’extinció de contracte. Posa com 
a exemple d’aquesta remunicipalització l’aparcament del Puigmercadal, tot i que això 
va suposar molts problemes de cara al compliment de la legislació en matèria de 
personal.  

En aquest sentit, li explica al senyor Masdeu Valverde que aquesta normativa afegida 
als pressupostos de 2017 ja existia abans, perquè hi havia elements anteriors com la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària, l’ARSAL etc.  que afectaven especialment degut al fet 
que es troben en un Pla d’Ajust que es va haver de fer pels problemes de finançament 
que tenien, i que ha permès sortir d’aquest embolic. 
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Tot seguit diu que l’Ajuntament ja te experiència en mantenir serveis amb gestió 
municipal i que, en alguns casos, s’han vist les virtuts que tenia per la pròpia finalitat 
del servei, mentre que en altres casos la rendibilitat s’ha vist canalitzada per la gestió 
indirecta. 

Respecte als acords, el primer es manté exactament igual que com la CUP l’havia 
redactat; el segon acord se substitueix per: “Manifestar l’oposició de l’ajuntament a la 
llei Montoro, a la constant agressió contra l'autonomia local, a les obligacions 
imposades als ajuntaments orientades a privatitzar les seves funcions, així com a 
l’intent de recentralització en clau Espanyola.”; el tercer acord, per la seva banda, 
conservaria la primer part, mentre que la segona seria eliminada perquè consideren 
que no és res més que intentar posar adjectius a un element ja definit: “Manifestar la 
voluntat d’eliminar totes les traves que impedeixin la remunicipalització dels servies 
públics locals.”  
 
El que és important és que els Ajuntaments tinguin la llibertat de poder analitzar, en 
cada cas i de forma autònoma, i decidir que és millor de cara al servei i la ciutadania. 
El que no és correcte, afegeix, són una sèrie de limitacions, algunes que tenen molta 
història i mantingudes en el temps, però que en els darrers anys, i amb la Llei de 
pressupostos de 2017, s’acabava de recargolar alguna escletxa que hi havia perquè hi 
hagués capacitat de fer alguna cosa, acabar-la de tancar perquè ningú pugui fer res 
que el propi Estat no decideixi. 
 
Demana el vot favorable a l’esmena de substitució. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup  
Municipal de la CUP, per al torn de rèplica. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que 
agraeix que l’esmena presentada pràcticament no toqui els acords, tot i que, també diu 
que es toquen parts importants. Tot i això, remarca que no es poden sentir satisfets 
amb els canvis que es fan als atesos, perquè proposen canviar tot el sentit inicial de la 
moció i, alhora, disculpant una mica la normativa Montoro escudant-se en la legislació 
vigent. Una legislació que quan convé es respecta molt i quan no convé no se’n fa tant 
cas. Remarca que, com s’han afartat de dir a la CUP, i continuaran dient, les lleis no 
són intocables, sobretot quan es tracta de lleis injustes, seguiran lluitant per trobar 
aquestes escletxes legals i per canviar les legislacions quan es pugui.  
 
En quant a les paraules del regidor Sala Rovira, sobre que s’han de fer estudis per 
valorar si és millor el privat o el públic, això és el que ells porten anys demanant i 
encara no han vist ni un sol estudi en cap cas on es valori si és millor la gestió pública 
o la gestió privada. Per tant, es pressuposa que és millor la gestió privada.  

Des de la CUP es demana que això es faci al revés o que, com a mínim, es facin 
estudis, perquè sinó el que acaben veient és que, pel que sigui, li interessa al govern 
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que es faci gestió directa o encomana de gestió, es fa d’aquesta manera, però sense 
aportar cap estudi, i quan no interessa es fan els plecs de condicions normals. 

Posa com a exemple el tema de les noves concessions sobre la il·luminació i les fonts 
(on el primer segueix essent privat mentre que el segon torna a ser públic), però no 
s’ha vist cap estudi al respecte. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat 
d’Hisenda i Organització, per al·lusions. 

 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon 
que ell no ha reclamat cap estudi, sinó que el que ha dit és que en cada cas es podrien 
fer estudis. Diu que és cert que en la major part de les concessions que existeixen a 
l’Ajuntament estan atrapats per la legislació degut al fet que no poden ampliar la 
plantilla, fet que obliga a una concessió administrativa.  

Cita l’exemple d’un informe realitzat per catedràtics de la Universitat de Barcelona que, 
a instàncies de l’alcaldessa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, havien fet un 
estudi per a la possible remunicipalització de la neteja i recollida de deixalles, i va tenir 
com a resultat que això no era viable i que el seu cost s’incrementava d’una forma més 
que notòria.  

Remarca que només són exemples, i que hi ha Ajuntaments que estan en la via 
contrària, però destaca que hi ha molt a discutir al respecte. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de 
substitució dels Grups Municipals de CDC i ERC a la proposició 7.2 del Grup 
Municipal de la CUP, i el ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 
3 GMPSC i 1 regidor Miquel Davins Pey), 2 vots negatius (2 GMC’s) i 4  
abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), en conseqüència decau la proposició 7.2 del 
Grup Municipal de la CUP, i, per tant, es declara acordat el següent:  
 
 
“Atès que existeix un debat al voltant de l’anomenada remunicipalització dels serveis 
públics que se sustenta en un plantejament clarament favorable a les formes de gestió 
directes enfront de les formes de gestió indirectes; i que qüestiona l'eficàcia del sector 
privat com a gestor i reivindica l'eficàcia de la gestió pública. 
 
Atès que considerem que aquest debat s'hauria de centrar en arguments 
contrastables, atenent a raons d'eficàcia i eficiència dels models públics i privats per 
dur a terme la prestació de serveis públics de contingut econòmic. 
 
Atès que creiem que l’opció a adoptar s'ha de basar en l'anàlisi de cada cas concret i 
en raons econòmiques d’eficiència i d’eficàcia en la prestació del servei a la ciutadania.  
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Atès que la possibilitat de dur a terme una veritable remunicipalització –és a dir, la 
recuperació de la gestió directa d'un servei que s'està gestionant de forma indirecta- 
compta amb seriosos problemes com el rescat indemnitzatori o justificacions per raons 
de major eficàcia, i a més cal demostrar que no incideix encara que sigui només 
inicialment en un major dèficit.  
 
Atès que a aquestes dificultats existents, s’hi afegeixen les que planteja la Directiva 
2014/23/UE de 26 de febrer relativa a l’adjudicació de contractes de concessió per a la 
resolució anticipada dels contractes concessionals.  
 
Atès que en la pràctica tan sols es podrien dur a terme les anomenades 
remunicipalitzacions successives, és a dir, aquelles que suposen assumir la gestió 
directa de serveis que es prestaven de forma indirecta quan la concessió s'extingeix. 
Com ha succeït en els casos del pàrquing del Mercat de Puigmercadal i en el del 
mateix mercat.  
 
Atès que caldrà demostrar la major eficàcia de la nova forma de gestió tenint en 
compte tots els elements a considerar: costos generals, increment i regulació d’accés 
del personal, despeses d'inversió, gestió de les taxes i el seu cobrament,.. 
 
Atès que l’adopció d’aquestes mesures de remunicipalització encara resulta més 
complexa en el supòsit d’estar sotmès a un Pla d’ajust, com és el cas de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Proposem els següents  ACORDS: 
 

1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat, basats en l'austeritat, 
la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió 
d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. 
 

2. Manifestar l’oposició de l’ajuntament a la llei Montoro, a la constant agressió 
contra l'autonomia local, a les obligacions imposades als ajuntaments 
orientades a privatitzar les seves funcions, així com a l’intent de recentralització 
en clau Espanyola.  
 

3. Manifestar la voluntat d’eliminar totes les traves que impedeixen la 
remunicipalització dels serveis públics locals.” 

 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a les treballadores 

d’Unipost a Manresa. 
 
 
Es fa constar que la proposició 7.3 s’ha debatut al començament de la sessió, 
després del dictamen 5.2.1 de l’ordre del dia. 
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7.4 Proposició del Grup Municipal de C’s sobre fonts urbanes d’aigua potable 
adaptades amb abeuradors per a gossos. 

 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 12 de juny de 2017, 
que es transcriu a continuació:  
 
“És molt habitual trobar-nos a propietaris o propietàries de gossos o gosses passejant 
amb la seva mascota per Manresa. En època d'altes temperatures, també veiem com 
aquests propietaris els apropen a les fonts potables que trobem pel nostre mobiliari 
urbà perquè puguin beure de les mateixes fonts i saciïn la seva set. Tot això pot portar 
a contagis de diferents malalties que puguin transmetre les mascotes a les persones.  

Per l'exposat i per la salubritat de les persones, proposem al Ple d'adopció dels 
següents:   

ACORDS: 

1-  Fer un estudi sobre les fonts d’aigua potable a Manresa i es procedeixi a canviar-
les per un model que tingui incorporat un sistema d’abeuradors per a mascotes durant 
aquest mandat. 

2.- Que totes les fonts públiques que es col·loquin a partir d’ara a Manresa, estiguin 
preparades i adaptades amb abeuradors per a gossos. 

 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC i ERC, de 17 de 
novembre de 2016, que es transcriu a continuació:  
 
 
“ 

a) Suprimir l’acord 1 
 

b) Substituir l’acord 2 pel següent: 
 
2. L’Ajuntament de Manresa estudiarà en cada cas la conveniència d’incloure fonts 
preparades i adaptades amb un abeurador per a gossos en les fonts públiques que es 
reemplacin o es que col·loquin noves a partir d’ara.” 
 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup 
Municipal de C’s, perquè defensi la moció presentada. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, planteja 
la seva proposició com quelcom senzill. Constata que a Manresa molts propietaris de 
mascotes, especialment gossos, passegen per la ciutat i, en estacions amb altes 
temperatures, quan el gos té set l’acosten a la font perquè begui. Fins i tot a vegades, 
quan el gos és petit, obren l’aixeta i el gos llepa la mateixa aixeta. Per això, el Grup 
Municipal de C’s presenta aquesta moció. 
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La moció presentada consta de dos punts. Primer, fer un estudi de les fonts actuals 
que es troben a la ciutat i anar renovant-les, durant aquest mandat, per fonts que 
tinguin aquest sistema d’abeurador. Segon, que a partir d’ara les fonts que es muntin 
vinguin ja preparades amb aquest sistema.  

Demana el vot favorable a la proposició. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, perquè defensi l’esmena presentada per 
l’equip de govern. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat 
i Serveis, inicia la seva intervenció plantejant el fet que a vegades les coses que 
semblen més senzilles en realitat no ho són. Diu que a Manresa hi ha 91 fonts de 
boca, distribuïdes en cinc models de font diferents, fruit del pas del temps.  

Actualment hi ha dos models de font i cap d’ells incorpora l’abeurador per a gossos 
que proposa el Grup de C’s, així que troba interesant la proposta. 

Tot seguit explica el sentit de l’esmena substitució presentada per l’equip de govern. 
D’entrada diu que aquesta esmena ve motivada per la precaució, ja que no tots els 
espais on hi ha fonts són els mateixos. Així, no és el mateix una font en un parc com el 
del Cardener o l’Agulla, que una font en un espai urbà o una font en un espai infantil.  

Insisteix que la proposta és interessant, però l’equip de govern proposa eliminar el 
punt primer, sobretot en referència a generar un estudi de totes les fonts i a substituir-
les en aquest mandat. Remarca que dur a terme aquest canvi a totes les fonts de 
Manresa costaria una suma de diners que no podria ser assumida pel govern local. No 
obstat això, i en referència al segon apartat, plantegen estudiar, cas a cas, incloure 
fonts preparades i adaptades per a gossos en les fonts públiques que es reemplacin, 
les que s’espatllin o les noves que es col·loquin a partir d’ara. 

Conclou dient que valoren molt l’aportació, que creu que podran posar-ne algunes 
durant aquesta legislatura, però que és necessari aquest anàlisi previ de cadascun 
dels espais. Aclareix que no havien rebut cap queixa ni propostes sobre el tema a la 
Regidoria de Salut i a la de Parcs i Jardins, però que això no vol dir que no existeixin. 
Insisteix en la voluntat de rectificar la proposta, per facilitar-ho, però cal analitzar cas 
per cas perquè no tots són iguals. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants del Grups Municipals que han 
demanat per a intervenir. 
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La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que 
inicialment el seu grup va rebre favorablement la proposta. No obstant això, quan es 
comença a pensar en com dur a terme la situació, plantegen la possibilitat que existeixi 
un objecte que contingui l’aigua, un element barat i fàcil, però aquesta solució queda 
descartada perquè entra en contradicció amb la salubritat, la qual cosa crea un 
enorme problema de compatibilitat amb espais com els parcs infantils. 

Tot seguit afegeix que al final el Grup Municipal de la CUP va arribar a la conclusió 
que segons quin tipus d’element es col·loqui, aquest element pot ser molt menys 
econòmic del que es podria haver pensat inicialment. Així doncs, aquesta idea que 
semblava tan bona, de cop sembla no ser-ho tant. 

A continuació parla d’una contradicció en les prioritats. Diu que quan ells parlen de 
pressupostos participatius parlen que la gent ha de poder dir quines prioritats té 
segons el pressupost. Així, aquesta idea que semblava tan bona en un principi, alhora 
que barata i fàcil, ara no saben si això es pot convertir en quelcom de preu elevat que, 
en cas de realitzar-se, provocaria la interrupció d’altres coses que ja s’estan fent.  

Així, afirma que votaran favorablement l’esmena, però no podran votar a favor de la 
moció, ja que no es té suficientment en compte les prioritats que calen en aquesta 
ciutat. Afegeix que, igual que creuen que la neteja dels excrements dels gossos és 
responsabilitat dels seus propietaris, segons quins costos afegits van en detriment de 
la ciutat més que no pas en la millora.  

Finalment, demana a l’equip de govern que si posen un abeurador per a gossos que 
es decantin per una opció econòmica a l’hora de col·locar-lo.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup 
Municipal de C’s, per al torn de rèplica 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, formula 
una sola pregunta al regidor Serracanta Espinalt a fi de decidir el vot del seu grup 
quant a l’esmena de substitució: Veuran alguna font d’aquest tipus durant aquest 
mandat?. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt perquè respongui 
al senyor Andrés Rojo Hernández. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat 
i Serveis, li respon afirmativament. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 
presentada pels grups municipals de CDC i ERC a la proposició 7.4, i el Ple 
l’aprova per  unanimitat dels 25 membres. 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4, amb l’esmena incorporada, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 25 membres, i per tant, es declara acordat el 
següent : 

 
“És molt habitual trobar-nos a propietaris o propietàries de gossos o gosses passejant 
amb la seva mascota per Manresa. En època d'altes temperatures, també veiem com 
aquests propietaris els apropen a les fonts potables que trobem pel nostre mobiliari 
urbà perquè puguin beure de les mateixes fonts i saciïn la seva set. Tot això pot portar 
a contagis de diferents malalties que puguin transmetre les mascotes a les persones.  
 
Per l'exposat i per la salubritat de les persones, proposem al Ple d'adopció del següent  
 
ACORD 

 
L’Ajuntament de Manresa estudiarà en cada cas la conveniència d’incloure fonts 
preparades i adaptades amb un abeurador per a gossos en les fonts públiques que es 
reemplacin o que es col·loquin noves a partir d’ara.” 

 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre creació del Síndic/a de 

Greuges Local de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 12 de juny de 2017, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que el Ple municipal de Manresa ha aprovat fins a en dues ocasions la creació 
de la figura del Síndic/a de Greuges Municipal, i que el mateix Ple amb el vot favorable 
del Govern ha aprovat fins a dos calendaris d’aplicació que han quedat incomplerts. 

Atès que la creació del Síndic/a de Greuges Local és una de les mesures incloses en 
el Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i cohesió social. 

Atès que les darreres argumentacions exposades en diversos fòrums per part del 
Govern per justificar aquests dos incompliments s’han basat sempre en la complexitat 
de la creació del Síndic/a i la manca de disposició de pressupost. 

Atès, però, que en cap moment s’ha convocat als Grups Municipals per avaluar una 
proposta de reglament i de com es podrien resoldre les complexitats que farien o no 
viable la creació d’aquest nou servei ciutadà. 

És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

 L’equip de Govern reunirà als Grups Municipals de l’Ajuntament de Manresa 
abans del 31 de juliol de 2017 per avaluar conjuntament de quina manera s’ha 
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de poder donar compliment als acords de Ple Municipal de creació de la figura 
del Síndic/a de Greuges de Manresa.” 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC, perquè defensi la proposició presentada. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta 
que el motiu de la proposició és aclarir si l’equip de govern vol o no vol crear la figura 
del Síndic/a de Greuges Local i donar compliment als acords aprovats pel ple 
municipal. 

Els regidors socialistes, com a promotors d’inici, juntament amb altres entitats que 
formen part del Pacte de Ciutat, estan intranquils ja que passen els mesos i no saben 
el full de ruta previst, com tampoc tenen coneixement sobre qui liderarà el tema a partir 
d’ara, si el responsable de Participació Ciutadana o el regidor Torras, o el regidor Sala. 

Diu que la proposició només demana que abans d’un mes i mig tinguin com a mínim 
una reunió amb els Grups municipals per debatre aquest full de ruta. 

Aprofita per fer un repàs d’una resolució de l’alcalde aprovada en aquest ple respecte 
a la modificació del Pla Normatiu Municipal, on es relacionen totes les Ordenances, 
Reglaments, Codis i Bases reguladores que l’Ajuntament té inicialment previst 
modificar o actualitzar durant el 2017. 

Considera que la llista genera una mica de vertigen, ja que els diferents departaments 
s’han auto imposat el deure de modificar i posar al dia un total de 33 documents, com 
el Reglament de Funcionament dels òrgans de selecció de convocatòries públiques a 
l’Ajuntament de Manresa, que té previst iniciar els treballs el proper mes de setembre, 
el Reglament Orgànic Municipal, previst a partir de l’1 de setembre, o el Reglament del 
Codi Ètic de l’Ajuntament de Manresa. 

 

L’alcalde s’adreça al senyor Felip González Martín per dir-li si li sembla bé que 
es voti el tema del Síndic. 

El senyor Felip González Martín diu que no creu que estigui dient res que no vingui a 
tomb i que el tema del Síndic no està en aquesta llista a què feia referència, i que és 
lògic que tinguin dubtes perquè només demanen que es faci una reunió per tal que 
quedi clar. 

Demana a l’alcalde un minut per acabar i s’adreça al senyor Aloy per dir-li que 
respecte al que li havia comentat sobre el fet que l’Ajuntament tirava endavant malgrat 
la crisi, li recorda que tampoc hi ha el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest 
procés de modificació va començar el mes de juliol de 2016 i la darrera reunió es va 
fer el 19 de gener, liderada per la regidora Estefanell, i des de llavors fins ara no han 
vist cap més document.  
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Tot seguit li fa un recordatori de la programació que preveia que el mes d’abril la 
Comissió politicotècnica ja hauria d’haver disposat dels Títols I i II de la normativa, 
però ni aquests ni els altres; per tant, algunes coses sí que han quedat una mica 
aturades.  

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora Àuria Caus Rovira, en nom 
de l’equip de govern.  

 

La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu de l’equip de govern, manifesta que 
certament la creació del Síndic de Greuges Local és una de les mesures incloses en el 
Pacte de Ciutat, però també és evident que hi ha mancança en disposició 
pressupostària. 

Actualment la defensa dels drets fonamentals i les llibertats dels ciutadans de Manresa 
amb les institucions i empreses que presten serveis d’interès públic les vetlla i cobreix 
el Síndic de Greuges de Catalunya. 

L’equip de govern està d’acord en convocar els Grups Municipals per compartir la 
viabilitat o no de la proposta i fer-se’n tots corresponsables. Per tant, pren nota de la 
proposta, la portaran a terme i votarà a favor de la moció. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup 
Municipal de la CUP. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta que el seu Grup sempre s’ha mantingut al marge en aquest tema perquè no 
acaben de tenir clar que sigui una figura del tot necessària. 

El que troben inaudit és que es reconegui que les mocions les aproven per tirar-les 
endavant, i agrairien que si no es tiren endavant no cal que les aprovin. 

El GMCUP considera que la utilitat de l’hipotètic Síndic el dia que hi sigui dependrà en 
gran mesura del Reglament que regirà les seves funcions i molt especialment de la 
persona que ocuparà aquest càrrec. 

Estan d’acord amb la moció del PSC, ja que consideren necessari el procés de diàleg 
entre els diferents Grups Municipals perquè no acabi essent un Síndic de govern en 
comptes d’un Síndic de ciutat. 

Votaran a favor de la moció i estaran atents a com es desenvolupa el procés que ja fa 
dos anys i mig que persisteix i encara no hi ha notícies al respecte.    
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre dotació mínima per a la 

millora de parcs infantils dins el Pla de xoc de manteniment de l’espai 
públic. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 12 de juny de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Manresa ha anunciat que el 2017 
invertirà  la quantitat d’un milió d’euros per millorar calçades, voreres i altres elements 
de mobiliari urbà. 

Atès que també ha manifestat que aquesta quantitat significa més d’una quarta part de 
l’import necessari per fer les actuacions més urgents que s’han detectat a l’Auditoria 
de l’Espai Urbà. 

Atès que el Govern també s’ha compromès a que en els propers exercissis 
pressupostaris es procuraria mantenir aquest mateix nivell inversor per “afrontar 
decididament la millora de l’espai urbà” que acumula anys de dèficit de despesa de 
manteniment. 

Atès que, fins aquest moment, la Junta de Govern ja ha aprovat dos projectes de 
millora de calçades i de voreres. I que l’equip de Govern ha informat que està 
treballant en quines han de ser i seran les altres actuacions previstes dins d’aquest 
mateix Pla de Xoc, en la fase que es desenvoluparà aquest any 2017 i següents. 

Atès, finalment, que un dels indrets cívics que necessiten de més actuació de millora 
és l’àmbit dels parcs infantils, que també han acumulat anys de deteriorament malgrat 
que es tracta d’uns espais de gran utilització social per part de centenars de famílies 
manresanes que hi porten la seva mainada durant moltes hores al dia.   

És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

 L’equip de Govern dedicarà un mínim del 5% del pressupost milionari de Pla de 
Xoc de Millora de l’Espai Públic previst i anunciat (en aquesta primera fase 
2017, i en les posteriors) a la millora i reposició del mobiliari urbà d’us per a 
infants en els parcs infantils de la ciutat.” 
 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC. 
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El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta 
que el govern municipal està servint el pla de xoc de millora de l’espai públic en petites 
dosis, com si fossin capítols d’una sèrie de TV. 

En primer lloc es va fer l’auditoria, en què quedava constància que les mancances 
actuals només es podien resoldre amb 15 milions de pressupost, 3,4 milions només 
per apedaçar les necessitats més urgents. 

En segon lloc es va fer l’anunci que l’equip de govern havia decidit posar un milió 
d’euros l’any 2017 i en el 2018 i 2019 mantenir la mateixa quantitat de pressupost 
d’inversió. 

En tercer lloc es va fer l’aprovació del projecte de reasfaltatge i l’exposició pública. 

En quart lloc es va fer l’aprovació del projecte de millora d’espais de vianants, voreres i 
guals per a persones amb mobilitat reduïda, així com la corresponent exposició 
pública. 

En cinquè lloc es va fer l’anunci del regidor Serracanta, en forma de disculpa a la 
comissió informativa, dient que li sabia greu que Regió 7 hagués publicat detalls dels 
projectes aprovats en la Junta de Govern, sense haver-los pogut comentar prèviament 
amb tots els grups municipals. 

En sisè lloc, aquell mateix dia, el regidor Serracanta va anunciar que hi havia una 
tercera fase d’aquest pla de xoc en elaboració. 

En aquest sentit, atès que aquesta tercera fase està en elaboració, el GMPSC va 
pensar que estaria bé que el govern es pogués comprometre a dedicar una petita part 
d’aquest milió d’euros anunciat, uns 50.000€ (el 5%), a fer una millora i reposició d’un 
àmbit del mobiliari urbà, concretament els jocs infantils, que és dels que més 
rendiment social té per a manresans i manresanes. En aquest cas al seu grup li han 
arribat queixes sobre el manteniment d’aquests jocs infantils, no com en el cas que li 
ha passat amb les fonts amb abeuradors per a gossos. 

El GMPSC espera que aquesta proposició que presenten es pugui aprovar. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat per a intervenir. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta que segons el monogràfic que l’equip de govern va fer sobre l’Auditoria de 
l’espai urbà, una de les seccions i departaments municipals a tenir en compte era la de 
parcs infantils, per tal de veure l’estat dels elements de jocs infantils i l’adequació de 
les àrees de jocs a la normativa. 

Aquest punt no el van trobar recollit en l’estudi detallat que es va encomanar a una 
empresa externa, si no va errada. Aquest estudi incloïa calçades, voreres, 
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senyalització horitzontal i vertical, estat dels itineraris accessibles de vianants, mobiliari 
urbà, jocs infantils no inclosos i murs de contenció. Així doncs, és normal que el Pla de 
xoc per al 2017 se centri en calçades, voreres, itineraris accessibles i no en parcs 
infantils, al menys pel que els han explicat, cosa que si és així ho celebraran. 

Tal com remarca la moció, tant el projecte de calçades com el de voreres ja estan 
aprovats i només quedaria el d’itineraris accessibles. 

El GMCUP creu que per tal de fer cas a la moció, amb la qual estan d’acord i votaran 
favorablement, s’ha de canviar l’enfocament del tercer projecte per tal d’incloure els 
parcs infantils.  

Respecte als itineraris accessibles, recorda la moció que Democràcia Municipal va 
presentar el 19 de maig de 2016 sobre l’adaptació dels parcs infantils a la nostra ciutat, 
i diu que caldria anar en aquest sentit i així rematar dues mocions d’un sol tret.  

El GMCUP ho veia com una possibilitat perquè tenia la sensació, que esperen que 
sigui contrària a la que passarà, que l’equip de govern no acceptaria la moció per tot el 
que ve de l’Auditoria de gènere que es va explicar en el monogràfic. 

Una altra forma que creuen que s’hauria d’haver enfocat tot allò que fa referència al 
Pla de xoc de l’espai urbà és tal com es va remarcar a la premsa des de l’equip de 
govern, prioritzant el vianant per sobre del cotxe, que és el que apareixia en els titulars 
de la premsa, i que llegeix: “L’equip de govern prioritzarà el recorregut dels vianants en 
aquest Pla de xoc”, però es va començar pel projecte de les calçades i creuen que 
tampoc no ha acabat de complir amb allò que va anunciar. 

La CUP creu que aquesta moció hauria estat interessant poder incloure-la ja des de 
l’inici per poder retallar de les calçades i no dels itineraris accessibles. 

Afegeix que si el senyor Felip González li indica que no cal ho celebra, però si aquest 
projecte de les calçades ja està aprovat i no sap si adjudicat, ja no hi ha marxa enrere. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, en nom de l’equip de govern. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat 
i Serveis, vol deixar clar que la sensibilitat de l’equip de govern a nivell de millora de 
l’espai urbà és general en tots els aspectes que inclou aquest espai urbà, entre els 
quals els parcs infantils. 

Recorda que es va fer el monogràfic on es va explicar l’auditoria, la qual extracta molts 
temes. No només s’està parlant de calçades, de voreres, sinó que s’està parlant 
d’accessibilitat, de mobiliari urbà, de senyalització, de parcs infantils, d’arbrat, 
enllumenat públic, semàfors, fonts, contenidors, etc, sinó de tots els elements de 
l’espai urbà. 



                     Acta de la sessió plenària núm. 8 de 15 de juny de 2017                      156 

Entén que el primer any que es proposen prioritzar i que hi ha la possibilitat de tenir 
recursos, que tothom estigui amb ganes de fer coses, però cal prioritzar i fer els 
treballs de forma adequada i curosa. 

Quan el senyor González diu que s’estan entregant per etapes li respon que els 
treballs tècnics es fan per etapes. La programació de calçades és un treball tècnic, hi 
ha una memòria, uns estudis, una valoració, i això té unes etapes, amb una aprovació 
del projecte, una exposició pública, la seva licitació, el procés d’adjudicació, i aquesta 
és la mecànica municipal, tot i que la voluntat seria fer-ho tot en un pim-pam. 

Si es fan les entregues per etapes és perquè s’està treballant clarament amb uns 
objectius i si la sensació és que s’està donant la informació per etapes és perquè 
tècnicament les memòries i els treballs estan fets d’aquesta forma. 

Recalca que ell no es va queixar que Regió 7 publiqués la informació, ja que fa la seva 
feina, sinó que no era conscient que –per qüestions de transparència- ja s’havia penjat 
el projecte a la pàgina web i que es disculpava per no haver fet els passos que 
pertocaven.  

També es va explicar que l’auditoria recollia diferents fonts d’informació, no només 
l’encàrrec amb l’enginyeria Larix, la qual va fer un treball molt específic de calçades i 
voreres. L’informe de parcs infantils que s’incorpora a l’auditoria, que és un document 
més extens, s’ha elaborat amb recursos tècnics propis de l’Ajuntament i també amb 
alguns estudis de què ja es disposava i que s’han actualitzat, realitzats per altres 
empreses especialitzades en l’anàlisi d’aquests espais de jocs infantils. 

El Pla de xoc no només és el que es desprèn d’aquestes actuacions en tres primeres 
fases sinó que també ho és treure el nou plec d’enllumenat públic per poder fer una 
inversió de millora en més de dos milions i mig a la ciutat, el qual juga diferents 
partides. L’equip de govern està intentant estirar tots els recursos des de tots els 
àmbits possibles amb l’objectiu de donar-li la volta a la ciutat, perquè és el primer 
interessat en revertir la situació. 

Reconeix que es reben queixes de la ciutadania, que als carrers hi ha molts forats, que 
algunes voreres tenen problemes, que els parcs infantils són millorables. En són 
conscients i l’equip de govern està disposat a treballar. 

El sentit del vot serà negatiu a la proposició, tot i que podien haver-la esmenat o haver 
fet una contraproposta, però creu que els passos que s’estan fent són els correctes: 

1) Anàlisi i dades tècniques contrastables per saber l’estat en què està la ciutat, 
auditoria i informes adjunts.  

2) Priorització política d’aquest Pla de xoc, feta.  

3) Incorporar-ho en el pressupost de l’any 2017, fet.  

4) Començar a fer els projectes i a executar-los, cosa que s’està fent. 

És evident que els agradaria córrer més i fer més coses, però de tot el que engloba el 
Pla de xoc en el primer any no es pot arribar a tot, però sí que es poden fer actuacions 
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significatives allà on convingui. En aquest sentit, si les calçades han sortit abans que 
les voreres és perquè aquesta actuació s’ha de fer abans de l’estiu, per tal que afectin 
el menys possible a la circulació i, per tant, era el primer treball tècnic que calia fer. 
Recorda que avui ha tingut lloc la reunió de la mesa de contractació, la qual ha resolt 
quina serà l’empresa que executarà els treballs, però els processos administratius són 
els que són i cal respectar els terminis. 

L’equip de govern intenta prioritzar tot el que pot, però en un any i amb un sol 
pressupost no es pot fer tot. Aquest Pla de xoc és per als anys 2017, 2018 i 2019, i 
entén que els propers equips de govern que vinguin hauran de seguir treballant en 
aquest sentit, perquè les mancances acumulades són importants i la ciutadania espera 
solucions per part del govern municipal. 

El govern seguirà informant de les fases i respecte a la 3a també hi ha uns informes 
tècnics que s’estan elaborant i uns treballs que s’estan fent i quan es disposi es donarà 
la informació i s’explicarà per completar l’import anual pressupostat. 

Així mateix, també hi ha una part important que cal saber. L’Ajuntament prepara unes 
contractacions en què es poden produir baixes, per tant, l’import inicial d’adjudicació 
del contracte en alguns casos pot variar i les xifres no són exactes, es poden produir 
nous recursos que apareixen i es pot fer alguna cosa més al llarg de l’any i tot és 
variable ja que no hi ha una foto fixa. 

Sobre les dades de l’Auditoria ja se n’ha parlat abastament i l’interès de l’equip de 
govern és fer-ho bé, treballar en la millora dels parcs infantils de la ciutat i aquí hi ha 
dos escenaris, un és l’elaboració d’una proposta tècnica per part de l’ajuntament per 
treure un nou contracte de seguiment dels 61 espais de la ciutat, de manteniment fix 
anual per pintar, netejar, inspeccionar, assegurar els elements dels jocs, etc, per a 
incloure-ho en els pressupostos del 2018. El segon és el canvi d’alguns elements de 
jocs que cal millorar d’acord amb l’Auditoria. 

Acaba la seva intervenció reiterant el vot en sentit desfavorable. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC, per al torn de rèplica. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta 
que el seu grup no dubta de la sensibilitat de l’equip de govern, ni de cap dels seus 
membres, en el tema dels parcs infantils, però sí d’altres sensibilitats.  

Diu que, a part de les dues propostes a què acaba de fer referència per fer un nou 
contracte de manteniment dels 61 espais de la ciutat, li ha semblat entendre que dins 
del gruix de l’anàlisi de l’auditoria hi ha un estudi fet sobre l’estat actual dels parcs 
infantils. De la mateixa forma que hi havia un estudi sobre com estaven els carrers i les 
voreres, li ha semblat entendre que hi ha un estudi sobre l’estat dels parcs infantils i 
demana si li pot confirmar. 
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Felicita els grups municipals de la CUP i de C’s perquè en aquest ple, dues i una de 
les seves propostes respectivament, han merescut l’esmena de l’equip de govern, però 
en canvi aquesta no l’ha merescut. Tot seguit s’adreça a la senyora Àuria Caus Rovira 
per demanar-li si recorda alguna vegada en què ell hagi volgut o s’hagi negat a 
negociar el terme d’alguna de les propostes que com a grup han presentat. Ell mateix 
se la respon dient que creu que no. 

Per acabar pensa que el senyor Serracanta podia haver transaccionat ja que el PSC 
només demanava que un petit tant per cent d’aquesta inversió milionària s’hi pogués 
dedicar i que en aquest ple quedés concretat, negre sobre blanc, que hi havia aquest 
compromís. 

En resposta a la regidora senyora Tomàs, sobre si es podia fer o no, diu que tot ve 
com a conseqüència d’una informació que els ha arribat a través del seu grup del PSC 
a la Diputació de Barcelona, en què informen que hi ha hagut acord entre la Diputació i 
l’Ajuntament per incrementar la partida econòmica que la Diputació hi posava en el 
tema d’actuacions diverses de millora de la via pública, de 590.000€, que passa a ser 
d’1.152.000€ i per a noves inversions per a la millora de l’espai públic, que era de 
453.000€ i passa a ser de 316.000€. Aquí hi ha una rebaixa, però en general sortia 
guanyant l’Ajuntament, per a via pública i per a inversions d’aquest tipus, 468.500€. 

Hi ha disponibilitat, tot i que potser el senyor Serracanta dirà que òbviament aquests 
diners ja els té invertits, però diria que amb les millores dels contractes ja li surten els 
50.000€.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat 
Urbana, Mobilitat i Serveis, per al torn de rèplica. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat 
i Serveis, respon que hi ha un estudi fet sobre la situació dels parcs infantils de la 
ciutat i les seves necessitats econòmiques, el qual es va incorporar en el còmput total 
dels espais que ha citat i que incloïen l’Auditoria, no només calçades i voreres.  

Considera que de sensibilitat tots en tenen i que en el seu cas particular, com a pare 
de família nombrosa, en els parcs i jardins hi ha passat unes quantes hores. Les ganes 
hi són, però tot i en un sol any no és possible. 

Pel que fa a si podien haver transaccionat respon que es podia haver fet, però pel to  
veu que el senyor González està dolgut i no voldria que s’hi sentís. Sap que han parlat 
d’aquest tema i que hi seguiran treballant, però estan en disposició de donar el seu 
parer i que els percentatges els encotillen, que es poden modificar, però també 
apareixen nous recursos i noves oportunitats i que les utilitzaran totes per tal de 
millorar amb aquest Pla de xoc l’espai públic de la ciutat. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.6 del 
Grup Municipal del PSC i el Ple la rebutja per 10 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 
GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 15 vots negatius (8 
GMCDC i 7 GMERC), per la qual cosa la proposició decau. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre retirada de placa 

commemorativa d’inauguració al Pavelló del Nou Congost. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 12 de juny de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que Jordi Pujol i Soley va ser Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya entre 1980 i 2003. 

Atès que durant aquest període es va inaugurar el Pavelló del Nou Congost, el 
setembre de 1992. 

Atès que des d’aquell moment al vestíbul d’entrada al Pavelló hi ha una placa 
commemorativa d’aquella inauguració presidida pel llavors Molt Honorable President 
de la Generalitat. 

Atès, tanmateix, que des de juliol de 2014, el senyor Jordi Pujol i Soley és un evasor 
confés de capitals perquè ell mateix ha reconegut “que la seva família té diners sense 
regularitzar a l'estranger” des de feia 34 anys enrere. 

Atès que, a banda d’altres actuacions judicials que investiguen tota la seva família, la 
confessió de l’expresident de la Generalitat va significar perdre tots els privilegis 
derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt Honorable. 

És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

 L’Ajuntament de Manresa retirarà la placa commemorativa de la inauguració 
del Pavelló del Nou Congost, que serà substituïda en el moment en què la 
disponibilitat pressupostària ho permeti, per una altra en la qual no es citi la 
persona de Jordi Pujol i Soley. 
 

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PSC, a la seva proposició 7.7, 
de 15 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que de plaques commemoratives amb el nom de Jordi Pujol i Soley n’hi ha com 
a mínim una altra a la ciutat (al pavelló del Pujolet), a més de la que hi ha al Pavelló 
del Nou Congost. 

El Grup Municipal del PSC proposa al Ple la modificació de l’acord que quedaria 
redactat de la manera següent: 

ACORD: 
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 L’Ajuntament de Manresa retirarà la placa commemorativa de la inauguració 
del Pavelló del Nou Congost –i qualsevol altra que hi hagi en instal·lacions 
municipals–, que seran substituïdes (en el moment en què la disponibilitat 
pressupostària ho permeti), per unes altres en les quals no es citi la persona de 
Jordi Pujol i Soley.” 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC, perquè defensi la proposició i l’esmena presentada. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta 
que la part expositiva de la moció i també la part expositiva de l’esmena justifiquen la 
proposta.  

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
demanat per a intervenir. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta que els ha sorprès la presentació de la moció, no perquè estigui fora de lloc, 
sinó perquè el GMPSC i especialment el senyor Felip González sempre els ha acusat 
de presentar mocions per assumptes que no són municipals o qüestions que no 
afecten directament a la vida de les manresanes i manresans, i ara presenten aquesta 
moció molt efectista però poc efectiva més enllà del titular. 

Al Grup Municipal de la CUP li sembla perfecte que s’utilitzi el ple per debatre 
aquestes qüestions i s’alegren que el PSC també s’animi a fer-ho. 

Estan d’acord que la placa del pavelló del Congost fa mal d’ulls, un cop confirmat que 
Jordi Pujol és un evasor d’impostos, a banda de ser el màxim representant d’una 
època on la corrupció política ha estat el pa de cada dia. 

La justícia i la història acabarà posant Pujol, el Pujolisme i tot el règim del 78 al seu 
lloc. De moment, com a mínim se sap que ell, tot i les seves homilies paternalistes i els 
seus discursos patrioters, se’n duia els diners a Andorra per no pagar impostos. Uns 
impostos que haurien servit per millorar la qualitat de vida de les catalanes i catalans 
que deia defensar. Potser s’acabaran demostrant altres coses, però a dia d’avui ja se 
sap que era un evasor i un lladre. Per això els hi sembla bé que s’esborri el nom de la 
placa del pavelló del Congost, tot i que en el fons la placa no deixa de ser el 
recordatori d’una època que s’anomenava nacionalisme català, que pactava 
alegrament amb el PSOE i el PP, i posava els seus interessos per sobre dels 
interessos del poble català. 

Consideren que s’ha de treure la placa del Congost i també controlar si a la ciutat hi ha 
altres plaques amb noms de corruptes i no només de Jordi Pujol.  
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No han fet el recompte però potser també hi ha alguna placa amb el nom de Narcís 
Serra, investigat per l’Audiència Nacional per un forat de 720 milions a Catalunya 
Caixa i a qui la fiscalia demana quatre anys de presó.     

Si alguna cosa caracteritza el règim del 78 és la corrupció a tots els nivells. El període 
2012-2015, 1.900 encausats i 170 condemnats amb 135 causes de corrupció. La xifra 
total dels investigats pujaria fins a 3.000 amb 1.600 detinguts.  

Segons el Ministeri de l’Interior, des de l’any 2000 s’haurien detingut 8.321 persones i 
s’haurien iniciat 4.091 investigacions. 

Acaba la seva intervenció dient que hi haurà molta feina buscant noms a les plaques 
de la ciutat, però cal dir que estem de sort d’estar a Manresa i no a Sabadell, on 
tindran una feinada molt més important només traient les plaques del que va ser 
alcalde durant 14 anys. 

 

La senyora Mireia Estefanell Medina, presidenta del Grup Municipal d’ERC, 
manifesta que pel que fa a la placa del Pavelló del Congost com altres que hi ha arreu 
de Manresa i Catalunya només són el testimoni d’una realitat de qui ostentava en 
aquell moment la Presidència de la Generalitat, qui va fer la inauguració i que la 
Generalitat va contribuir econòmicament de manera decisiva en la seva construcció. 

Aquests tipus de plaques no representen cap reconeixement personal ni cap distinció 
honorífica, únicament són la constatació d’uns fets, malgrat que troben que són d’un 
perfil molt personalista i que més enllà de recordar la institució que va fer possible la 
construcció de l’equipament, realcen la persona que ostentava el càrrec en aquell 
moment. 

Consideren que com aquesta placa n’hi ha d’haver desenes a la ciutat, ja que en el 
seguit de mandats que va enllaçar el president Pujol, a Manresa es van inaugurar tota 
mena d’equipaments amb el suport econòmic o el finançament de la Generalitat; llars 
d’infants, escoles, llars d’avis, equipaments esportius o de salut… 

Han vist que amb posterioritat a la presentació de la proposició han presentat una 
esmena, i creuen que si la voluntat de PSC era fer una revisió d’aquestes plaques, la 
proposta més adequada hauria estat fer un inventari i decidir conjuntament la millor 
manera d’actuar en aquest punt. 

Per aquest motiu els agradaria posar en valor el Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Manresa, on sovint s’ha qüestionat els terminis per tal d’honorar 
alguna personalitat amb el nom d’un equipament, carrer o plaça i en aquest cas es 
constata la necessitat de mantenir aquests terminis per tal d’evitar desenganys o fer 
marxa enrere en la presa de decisions. 

Creuen que la moció del PSC no té cap altre objectiu que intentar furgar en la cohesió 
del govern, volen trobar fissures en temes menors ja que no les trobaran en els temes 
importants de ciutat. 
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Tenen la sensació que votar favorablement la moció, només serviria per fer el joc a un 
partit antiindependentista que el que busca és la desunió dels partits favorables al 
procés.  

Consideren que quan calgui votar de manera diferent amb els socis de govern serà per 
temes importants ideològicament i no pas per la retirada d’una placa que només 
testimonia el fet que el president de la Generalitat de l’època va ser present en la 
inauguració. 

El GMERC s’abstindrà en la votació, però recorda que en els 86 anys d’història 
d’Esquerra Republicana, havent exercit càrrecs de govern en els municipis, en entitats 
supramunicipals i en el govern de la Generalitat de Catalunya, no han tingut ni un sol 
cas de corrupció, cosa que no pot dir tothom. 

Reproven tota mena d’actuació d’aquest tipus, impliqui a qui impliqui, i per això estan 
treballant, per la construcció d’una República neta, que persegueixi tant els corruptes 
com els corruptors.    

 

La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu del Grup Municipal de CDC, manifesta 
que tal i com esmenta la moció, mentre Jordi Pujol i Soley va ser president de la 
Generalitat de Catalunya entre els anys 1980 i 2003, es va inaugurar el Pavelló del 
Nou Congost el setembre de 1992, i que enguany farà 25 anys d’aquesta inauguració. 

Aquest pavelló es va inaugurar amb una aportació de la Generalitat de Catalunya de 
cent milions de pessetes. 

Tot i que en el pla personal i familiar Jordi Pujol està essent investigat, consideren que 
l’obra de govern i el llegat polític de l’expresident cal preservar-lo i deixar-lo a banda 
per l’aportació que va representar per a Catalunya.  

Tot i així consideren que un càrrec públic ha de ser absolutament exemplar i al no ser 
fàcil distanciar l’obra de la persona i entenent que el nom propi genera rebuig pel fets 
confessats, s’abstindran en la moció. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín,  per al torn de rèplica. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu al 
senyor Masdeu que no sap si la moció és efectista i serà efectiva si surt endavant, que 
sembla ser que serà així, ja que l’abstenció d’ERC i de CDC ho poden fer possible. 

Un altre avantatge que ha tingut aquesta moció és el de tenir el goig de sentir la 
presidenta d’Esquerra Mireia Estefanell, encara que sigui per recordar-li que és un 
antiindependentista amb qui no es pot pactar res, etc, etc. 
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Respecte a furgar en la cohesió del govern diu que ells sols ja ho fan i li recorda de 
nou l’article del senyor Fontdevila. 

Pel que fa a la frase que ha dit: “.. que quan calgui votar votarem...”, també li ha 
semblat singular. 

Amb relació a les declaracions de la CUP sobre Sabadell i l’exalcalde Bustos diu que 
sembla ser que ara qui té problemes amb la justícia és l’actual govern de Sabadell, 
però cal tenir en compte que respecte al cas Bustos comença a haver-hi exculpacions: 
Collboni, Navarro...i s’ha arxivat el seu cas.  

Recorda que tenia molt clara la placa del Pavelló del Congost perquè la veu de tant en 
tant, però allà hi ha dues plaques, una que inclou el nom del molt honorable –que ja no 
ho és- i una altra que explica quan es va inaugurar. També n’hi ha una altra al Pujolet, 
però que no tenia tan controlada.  

Creu que, com a mínim, el millor seria treure les plaques de les instal·lacions 
municipals, sense haver-ne de posar unes altres. 

Per acabar li diu al senyor Masdeu que de socialistes amb placa a la ciutat de Manresa 
–de Narcís Serra està gairebé segur que no n’hi ha-, però el que sí recorda és la 
d’Ernest Lluch a la Plaça de l’Ajuntament i n’està molt orgullós.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, per al torn de rèplica. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, 
manifesta la seva sorpresa pel sentit del vot d’Esquerra i de Convergència. Creuen 
que no han estat prou valents, tot i que amb l’abstenció ho facilitaran. 

Afegeix que se’ls ha acusat, encara que sigui indirectament, de donar suport als 
espanyolistes i d’anar contra el procés. La CUP entén que el que va contra el procés 
és el fet de no denunciar escrupolosament els casos de corrupció. 

Recorda els arguments que es donaven per no treure l’obelisc de la Plaça de la 
Reforma o de la Plaça de Correus, que deien: “És un fet històric, va passar, no té 
sentit amagar-ho.” 

  

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.7, 
amb l’esmena incorporada del GMPSC, i el Ple l’aprova per 8 vots afirmatius (3 
GMCUP, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 17 abstencions (8 GMCDC, 7 GMERC, 1 GMDM i 1 
Sr. Miquel Davins Pey), i per tant, es declara acordat el següent : 

“Atès que Jordi Pujol i Soley va ser Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya entre 1980 i 2003. 
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Atès que durant aquest període es va inaugurar el Pavelló del Nou Congost, el 
setembre de 1992. 

Atès que des d’aquell moment al vestíbul d’entrada al Pavelló hi ha una placa 
commemorativa d’aquella inauguració presidida pel llavors Molt Honorable President 
de la Generalitat. 

Atès, tanmateix, que des de juliol de 2014, el senyor Jordi Pujol i Soley és un evasor 
confés de capitals perquè ell mateix ha reconegut “que la seva família té diners sense 
regularitzar a l'estranger” des de feia 34 anys enrere. 

Atès que, a banda d’altres actuacions judicials que investiguen tota la seva família, la 
confessió de l’expresident de la Generalitat va significar perdre tots els privilegis 
derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt Honorable. 

És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

 L’Ajuntament de Manresa retirarà la placa commemorativa de la inauguració 
del Pavelló del Nou Congost –i qualsevol altra que hi hagi en instal·lacions 
municipals–, que seran substituïdes (en el moment en què la disponibilitat 
pressupostària ho permeti), per unes altres en les quals no es citi la persona de 
Jordi Pujol i Soley.” 
 

 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple 
municipal. 

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

reservat núm. 23, 24, 26 i 27, que corresponen a les sessions dels dies 9, 
16, 23 i 30 de maig de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 20, del dia 18 d’abril de 2017. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter  reservat núm. 23, 24, 26 i 27, que corresponen a les 
sessions dels dies 9, 16, 23 i 30 de maig de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern 
Local amb caràcter públic núm. 20, del dia 18 d’abril de 2017, 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. 
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11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple 

de la Corporació. 
 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

26-05-2017 Generalitat de 
Catalunya 

Departament de 
Presidència 

Proposició del GMC’s sobre la pobresa 
femenina. 
 

26-05-2017 Generalitat de 
Catalunya 

Departament de 
Presidència 

Proposició del GMCUP arran dels fets succeïts a 
la Manifestació del Primer de Maig a Manresa. 
 

 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
          L’alcalde, 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


