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ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 5 i núm.
6, que van tenir lloc el dies 15 i 29 d’abril de 2014, respectivament.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2052, de 20 de febrer de
2014, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de reparació
de la xemeneia de la Fàbrica dels Panyos.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3563, de 8 d’abril de 2014,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de modificació de
la instal·lació d’aigua calenta sanitària del Pavelló Nou Congost.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3789, de 16 d’abril de 2014,
sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde, del 18 al 21
d’abril de 2014.

2.4

Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del Pla
d’Ajust previst al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al 1r
trimestre de 2014.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3646, de 8 d’abril de 2014,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3892, de 17 d’abril de 2014,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4456, de 30 d’abril de 2014,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent.

2.8

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4514, de 8 de maig de 2014,
sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal per a emergències
Fira de l’Ascensió – Expobages.

2.9

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4515, de 8 de maig de 2014,
sobre activació del Pla Específic Municipal per a emergències Fira de
l’Ascensió – Expobages, per als dies 10 i 11 de maig de 2014.
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3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

Regidoria delegada d’Hisenda

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del refinançament de 3 préstecs subscrits
amb el BBVA.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 11/2014, dins del Pressupost prorrogat vigent.

3.1.3

Dictamen sobre declaració, si escau, de la disponibilitat de crèdit de dues
aplicacions pressupostàries, de les quals, per acord plenari de 18 de febrer de
2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat.

3.2

Regidoria delegada de Governació

3.2.1

Dictamen sobre designació, si escau, de representant municipal en el Comitè
Executiu de la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional.

3.2.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació del
fitxer “Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de
l’Ajuntament de Manresa”.

4

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni entre l’Ajuntament
de Manresa i l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José, referent a la
permuta entre una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa, situada al
polígon Els Comtals, i una finca propietat de las Religiosas Hijas de San José,
situada al carrer de Sant Miquel núm. 11.

4.1.2

Dictamen sobre ratificació, si escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 29 d’abril de 2014, referent a l’aprovació inicial del
Projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis de Torrent del Mas d’en
Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa.

4.1.3

Dictamen sobre ratificació, si escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 15 d’abril de 2014, referent a l’aprovació inicial del
Projecte constructiu per a la connexió del Sector del Guix, de Manresa, al
sistema de sanejament de Sant Fruitós de Bages.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
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5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de
les llars d’infants municipals, curs 2014-2015.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
per despeses relacionades amb el Consell d’Infants.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la revisió de l’Ordenança de
civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

6.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per instar el Servei Català de la Salut a
eixugar el deute amb les farmàcies.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.1

Aprovar, si escau, el nou Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019.

7.2

Aprovar, si escau, el refinançament d’un préstec subscrit amb Catalunya Banc.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 16 i 19, que
corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 1 i 15 d’abril ; i de les
actes núm. 17,18, 20 i 21, de les sessions amb caràcter reservat dels dies 8,
15, 22 i 29 d’abril, respectivament.

10.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats
pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

11.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió.
Excusa l’assistència del senyor Xavier Javaloyes president del GMPP, i de les
regidores del GMPSC, la senyora Ruth Guerrero i la senyora Sònia Díaz.
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Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 5 i núm.
6, que van tenir lloc el dies 15 i 29 d’abril de 2014, respectivament.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions del Ple núm. 5 i núm. 6, que van tenir lloc el dies 15 i 29 d’abril de 2014,
respectivament, 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 22
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2052, de 20 de febrer de
2014, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de
reparació de la xemeneia de la Fàbrica dels Panyos.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs de reparació de la xemeneia
de la fàbrica dels Panyos.
SEGON. Contractar amb caràcter emergent l’obra de reparació de la xemeneia de la
fàbrica dels Panyos i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil Reformes Cadí, SL (CIF
B-63439384 i domicili a l’avinguda de les Bases de Manresa, 127, de Manresa – 08243),
d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: desmuntatge de les filades de maons afectades i refer-les de nou, col·locant
una anella metàl·lica interior que permeti rigiditzar el conjunt; a part, es rejuntaran les
esquerdes visibles del tram superior de la xemeneia.



Termini d’inici de les actuacions: 10 dies, comptats des de la data de recepció de la
notificació de la present resolució.



Termini d’execució de l’obra: 10 dies.



Pressupost del contracte: 6.700,00 euros, IVA no inclòs.



Tècnics supervisors del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per
l’arquitecta tècnica de la Secció d’Equipaments Municipals, senyora xxx, i per
l’arquitecte de la mateixa Secció, senyor xxx.
(els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades)
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TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3563, de 8 d’abril de
2014, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de
modificació de la instal·lació d’aigua calenta sanitària del Pavelló Nou
Congost.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs de modificació de la
instal·lació d’aigua calenta sanitària del Pavelló Nou Congost.
SEGON.
Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en la modificació
de la instal·lació d’aigua calenta sanitària del Pavelló Nou Congost, i adjudicar el
contracte a l’entitat mercantil VYC INDUSTRIAL SA (CIF A-08.147.357) amb domicili al
P.I. Can Petit – carrer Avenc del Daví, 22D de Terrassa (08227), d’acord amb les
estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte del contracte: instal·lació de 9 vàlvules barrejadores termostàtiques, una per
cada vestidor de 1”.i de ½”, i un tub d’acer inoxidable AISI-316L per a la connexió de
les vàlvules a la connexió actual, i els accessoris corresponents de muntatge, així com
el muntatge d’una nova barrejadora de distribució general. A continuació es realitzarà
una neteja i desinfecció de tota la instal·lació.



Termini previst d’execució de l’obra: 15 dies. L’inici de les obres es durà a terme en un
màxim de 10 dies, comptats des de la notificació de l’adjudicació.



Pressupost estimat: 14.747,88 € IVA inclòs (21%).



Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per la
Tècnica de Manteniment d’Equipaments Municipals, xxx i el cap de la Secció de
Serveis Públics, xxx.

TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.”
(els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades)

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3789, de 16 d’abril de
2014, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde,
del 18 al 21 d’abril de 2014.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 18 al 21 d’abril de 2014, ambdós inclosos, amb motiu
de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran
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assumides transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich
Vilaró, que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament,
als efectes corresponents.”

2.4

Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del
Pla d’Ajust previst al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer,
corresponent al 1r trimestre de 2014.

El secretari presenta l’informe trimestral de l’interventor, de data 14 d’abril de 2014:
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2014, primer
trimestre, formula les següents consideracions:
Primera. - Seguiment d'ingressos
L’Ajuntament actualment té el pressupost prorrogat de l’exercici 2013 per l’exercici
2014.
Les dades que remetem en la previsió del pla d’ajust per aquest primer trimestre del
pressupost 2014 i per l’estimació a final d’any corresponen al pressupost que estem
elaborant a data d’avui per la seva aprovació definitiva pròximament.
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust dels ingressos no
financers són degudes, bàsicament al major import previst per ingressos procedents
de la Comunitat Autònoma, i degut també a que al pla d’ajust no es va preveure cap
ingrés de capital i , en canvi, tant en la previsió pel pressupost del 2014 com en la
projecció anual estimada pel 2014 sí que s’han previst ingressos de capital.
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust dels ingressos financers
són deguts, bàsicament, a l’import que hem posat al capítol 9 amb un import de
859.989,00 € que correspon a la possible concertació d’un préstec de mandat per tal
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de poder eixugar el romanent negatiu de l’exercici 2013 i , en canvi, al pla d’ajust no
es va preveure cap ingrés financer.
Segona. - Seguiment de despeses
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses corrents,
són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a terme per la
Corporació, amb la finalitat, entre altres, de compensar la menor percepció
d'ingressos. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost destinat al
capítol de personal .
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses de
capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de capital
( tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el pressupost
pel 2014 com en la projecció anual estimada pel 2014 sí que s’han previst tant
despeses com ingressos de capital.
Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust de les despeses
financeres es deuen a l’efecte de l’operació de refinançament que tenim previst
realitzar i que comporta que al capítol 9 ( amortització de préstecs ) es vegi reduït
degut a la carència de 18 mesos que comporta el refinançament , però, a la seva
vegada també comporta un augment del capítol 3 ( interessos de préstecs ).
El període mitjà de pagament a proveïdors encara no ha arribat a l'objectiu proposat.
Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de l'endeutament
adquireixen significat com a conseqüència de:
-L’operació realitzada a l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen,
bàsicament, per la diferència entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import
definitiu formalitzat.
-La previsió de la concertació d’un préstec de mandat per import del total de romanent
de tresoreria negatiu del 2013 per 859.988,84 .
-La previsió de l’operació de refinançament de 8 préstecs que tindrien una carència
d’amortització de 18 mesos .
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds
financeres i pressupostàries s'analitzen a continuació
a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no financeres,
són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els informes de
seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.
b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos SEC, és el
resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 2014.
c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el resultat dels
anteriors subapartats.”
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2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3646, de 8 d’abril de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
7/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que
disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que figura
en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3892, de 17 d’abril de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
9/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que
disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que figura
en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4456, de 30 d’abril de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
10/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
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“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que
disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 8è. de les Bases
d’Execució del Pressupost prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que figura
en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

L’alcalde informa que, tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, el regidor
delegat d’Hisenda, senyor Josep Maria Sala, donarà compte dels expedients de
modificació de crèdits 7/2014, 9/2014 i 10/2014, inclosos als punts 2.5, 2.6 i 2.7 de
l’ordre del dia.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que l’expedient de
modificació de crèdits 7/2014, del punt 2.5, fa referència al Programa de Cooperació
del Tercer Món, concretament al Programa Flors Sirera, en què es fa un reforç de
2.800,00 euros a la partida corresponent a Altres despeses diverses de Programes de
Cooperació al Tercer Món.
Respecte al punt 2.6, sobre l’expedient de modificació de crèdits 9/2014, diu que es fa
un reforç de 388,01 euros per un Programa de Medi ambient - Millora diverses
urbanitzacions, corresponent a unes diferències per temes d’IVA, que es fa dintre de la
mateixa funcionalitat de Programes de Medi Ambient.
Pel que fa al punt 2.7, referent a l’expedient de modificació de crèdits número 10/2014,
hi ha incorporats tres canvis de partides.
El primer correspon al Servei de Secretaria General per poder cobrir unes necessitats
de publicacions i base de dades jurídiques, per un import de 7.148,96 euros.
El segon, per un import de 1.000,00 euros, correspon a unes despeses referents a una
inspecció tècnica de vehicles (ITV), ja que prové del pressupost prorrogat de l’any
2013 essent necessari aquest reforç econòmic.
I per últim, i relacionat amb el punt 2.5 de l’ordre del dia sobre l’expedient de
modificació de crèdits 7/2014, hi ha un segon reforç amb el Programa de Cooperació
al Tercer Món - Flors Sirera, que, com en el cas anterior, va quedar pendent un reforç
de 1.000 euros, i que també s’ha fet dintre de la mateixa funció.

2.8

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4514, de 8 de maig de
2014, sobre actualització del contingut 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:
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“1r.- Actualitzar el contingut del Pla Específic Municipal per a emergències Fira de
l’Ascensió- Expobages, en el sentit d’incorporar en aquest, les modificacions
proposades en l’informe del tècnic de protecció civil, adjunt a aquesta resolució.
2n.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”

2.9

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4515, de 8 de maig de
2014, sobre activació del Pla Específic Municipal per a emergències Fira
de l’Ascensió – Expobages, per als dies 10 i 11 de maig de 2014.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r.- Actualitzar el contingut del Pla Específic Municipal per a emergències Fira de
l’Ascensió- Expobages, en el sentit d’incorporar en aquest, les modificacions
proposades en l’informe del tècnic de protecció civil, adjunt a aquesta resolució.
2n.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”
Acta de la sessió plenària núm. 7, de 15 de maig de 2014
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3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que els dos assumptes
sobrevinguts 7.1 i 7.2 es debatessin conjuntament amb el punt 3.1.1, en lloc de fer-ho
al final. Per tant, diu que en primer lloc cal que el Ple acordi, prèvia ratificació, la seva
inclusió a l’ordre del dia.
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos assumptes
sobrevinguts presentats, 7.1 i 7.2 de l’ordre del dia, la qual s’aprova per unanimitat
dels 22 membres presents.

El secretari dóna lectura als punts 3.1.1, 7.1 i 7.2 de l’ordre del dia.

3.1

Regidoria delegada d’Hisenda

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del refinançament de 3 préstecs
subscrits amb el BBVA.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 29 d’abril de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
A partir de les dificultats detectades per aquest exercici 2014 quan a la consecució de
l’objectiu d’ajustament del pressupost municipal, cosa que ha suposat la pròrroga de
l’exercici anterior, s’estan estudiant diferents mesures per tal de poder proposar al Ple
de la corporació un pressupost ajustat a la realitat i adequat a les circumstàncies
socials i econòmiques que ens envolten.
Així al passat Ple de data 20 de març de 2014, s’aprovà un Pla de Sanejament que
incloïa el refinançament de 9 préstecs, amb una carència de 18 mesos en les
amortitzacions de capital.
Com sigui que a data d’avui, només s’ha rebut oferta per aquest refinançament, de 3
préstecs del BBVA, i que son els següents:

Entitat
BBVA
BBVA
BBVA
Totals

Data signatura
12/05/2006
18/03/2008
03/03/2009

Import inicial signat
6.975.137€
7.280.771€
1.000.000€
15.255.908€

Previsió de Capital pendent a refinançar
4.185.072€
5.504.973,20€
675.000€
10.365.045,20€
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Consideracions jurídiques
L’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La disposició addicional 24a del Reial Decret llei 20/2011 de 30 de març, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit
públic.
La disposició final 13.1a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013.
La disposició addicional 74a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per al 2014, sota el títol de “refinançament d’operacions de crèdit i
règim d’endeutament aplicable a entitats dependents o vinculades a entitats locals”, la
qual estableix com a excepció les operacions de refinançament a entitats amb estalvi
net negatiu o volum de deute viu per sobre de l’establert a l’article 53 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
Per tot això, i vist l’informe de l’Interventor municipal de data 29 d’abril 2014, es
proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció de l’acord següent:
“Aprovar el refinançament dels següents 3 préstecs, condicionat a la prèvia aprovació
pel Ple i per la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya, d’un nou Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019:
Entitat

Import
inicial

Carència

Nova data
fi préstec

Noves condicions financeres

BBVA

Data
atorgament
préstec
12/05/2006

6.975.137€

2 amortitzacions
2on
semestre
2014 i les 4
amortitzacions
del 2015.

12/11/2021

BBVA

18/03/2008

7.280.771€

2 amortitzacions
2on semestre
2014 i les 4
amortitzacions
del 2015.

18/09/2023

BBVA

03/03/2009

1.000.000€

2 amortitzacions
2on
semestre
2014 i les 4
amortitzacions
del 2015.

03/09/2022

Tipus interès = Euríbor 90 dies +
2,55%, signant a demés una cobertura
del tipus d’interès, canviant a fix aquest
tipus variable, segons cotització de
mercat que s’obtingui en el moment de
la
formalització
d’aquestes
modificacions.
Tipus interès = Euríbor 90 dies +
2,40%, signant a demés una cobertura
del tipus d’interès, canviant a fix aquest
tipus variable, segons cotització de
mercat que s’obtingui en el moment de
la
formalització
d’aquestes
modificacions.
Tipus interès = Euríbor 90 dies +
2,90%, signant a demés una cobertura
del tipus d’interès, canviant a fix aquest
tipus variable, segons cotització de
mercat que s’obtingui en el moment de
la
formalització
d’aquestes
modificacions.

“
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7.1

Aprovar, si escau, el nou Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019.

El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 12 de
maig de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
A partir de les dificultats detectades per aquest exercici 2014 quan a la consecució de
l’objectiu d’ajustament del pressupost municipal, cosa que ha suposat la pròrroga de
l’exercici anterior, s’han anat estudiant diferents mesures per tal de poder proposar al
Ple de la corporació un pressupost ajustat a la realitat i adequat a les circumstàncies
socials i econòmiques que ens envolten.
Una de les mesures que es veu factible és el refinançament de diferents operacions
d’endeutament que l’ajuntament té en l’actualitat amb dues entitats financeres: Banc
Bilbao Vizcaya-Argentaria i Catalunya Banc i que signifiquen el 51,66% del deute total
a llarg termini.
Per això al Ple del passat dia 20 de març del 2014, s’aprovà un Pla de Sanejament
considerant el refinançament de 9 préstecs (5 del BBVA i 4 de Catalunya banc), amb
una carència de 18 mesos en les amortitzacions de capital.
Com sigui, que finalment s’han aconseguit ofertes per a només 4 préstecs (3 del grup
BBVA amb 6 trimestres de carència i 1 de Catalunya Banc amb 4 trimestres de
carència) i que son els següents:

Entitat

Previsió de
Data signatura Import inicial signat capital pendent
a refinançar

BBVA
BCLE
BBVA
TOTAL BBVA

12/05/2006
18/03/2008
03/03/2009

CATALUNYA BANC
TOTAL CAT. BANC

01/02/2010

6.975.137,00 € 4.185.072,00 €
7.280.771,00 € 5.504.973,20 €
1.000.000,00 €
675.000,00 €
15.255.908,00 € 10.365.045,20 €
9.089.990,03 €
9.089.990,03 €

6.533.430,32 €
6.533.430,32 €

Per tal de poder tirar endavant aquesta operació de reestructuració del deute el Ple
municipal ha d’aprovar un nou Pla de Sanejament que tingui en compte aquestes
consideracions actuals i diferents de les del passat mes de març; el qual haurà de ser
autoritzat per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la
Tutela Financera, concretament la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.
El termini màxim d’aquest Pla de Sanejament financer esmentat és de 5 anys (exercici
corrent i 5 més) pel que ha de ser pel període 2014 a 2019.
Consideracions jurídiques
Acta de la sessió plenària núm. 7, de 15 de maig de 2014
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L’article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La disposició addicional 14a del reial decret Llei 20/2011 de 30 de març, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic.
La disposició final 13.1a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013.
La disposició addicional 74ena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2014, sota el títol de “refinançament
d’operacions de crèdit i règim d’endeutament aplicable a entitats dependents o
vinculades a entitats locals”, la qual estableix com a excepció les operacions de
refinançament a entitats amb estalvi net negatiu o volum de deute viu per sobre de
l’establert a l’article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
Per tot això, i vist l’informe de l’interventor municipal de data 12 de maig 2014, es
proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la nova Memòria i el nou Pla de Sanejament financer per al període
2014 a 2019, que s’incorporen com a annex a) i b) del present dictamen.
SEGON.- Si s’aprova l’acord primer, trametre l’esmentada Memòria i Pla de
Sanejament financer per al període 2014 a 2019, a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, també per a la seva aprovació, segons el previst a l’article 9
de l’Ordre ECF/138/2007 i a la disposició addicional 74ena de la Llei 22/2013 de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.”
“Memòria que formula Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de
Manresa, en relació a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració del Pla de
Sanejament 2014 a 2019.
PREVISIÓ D’INGRESSOS
Augment o decrement previst en relació a l’exercici anterior:

CAPITOL

ANY 2015

ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

1
2
3
4
5
8

0%
0%
0%
-2.000.000€
0,5%
0%

1%
1%
1%
5%
1%
0%

1%
1%
1%
0%
1%
0%

1%
1%
1%
0%
1%
0%
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El capítol 4 a l’exercici 2015, disminueix per l’import de 2.000.000€, ja que al 2014,
hem previst subvencions a rebre corresponents a l’any 2013 i per tant en l’exercici
2015 tornarem a valors més similars als de l’any 2013.
L’augment previst dels capítols 1 al 5, es justifica, bàsicament , per l’increment de
tarifes de les diferents ordenances fiscals i el creixement vegetatiu.
Pel que fa als capítols 6 i 7, suposem uns imports segons els compromisos i acords
que tenim pel que fa a les subvencions de capital que hem de rebre fins a la data
actual, i les alienacions possibles.
Pel 2017 hem previst la concertació d’un préstec de 2.000.000€ per a inversions,
igualment pels anys 2018 i 2019, es preveu concertar uns préstecs de 9.000.000€ i
8.000.000€ respectivament.
Aquests imports es veuen reflectits al capítol 9 d’ingressos dels anys 2017, 2018 i
2019, i aniríem tenint les despeses d’amortització d’aquests préstecs ( capítol 9 de
despeses ) a partir de l’any 2019 respecte del primer préstec de 2.0000.000€ i els
interessos ( capítol 3 de despeses ) a partir de l’any de la signatura de cada préstec.
El possible finançament d’inversions mitjançant contribucions especials, quotes
urbanístiques i subvencions no s’ha considerat, donat que el possible import de futur,
es veurà compensat amb l’import de les inversions a realitzar.
PREVISIÓ DE DESPESES
CAPITOL

Any 2015

Any 2016

Any 2017

Any 2018

Any 2019

1
2
4

0%
0,5%
0%

2%
0%
0%

2%
3%
2%

2%
4%
2%

2%
3%
2%

El capítol 1 de l’any 2015, es justifica bàsicament per les possibles jubilacions de
personal que no seran cobertes degut a la redistribució de les seves tasques entre la
resta de personal encara en actiu; i es considera que amb el creixement de la política
monetària, permetrà augments moderats de les retribucions.
El manteniment per l’any 2016 pel que fa al capítol 2, es justifica pel fet de continuar
atenent els serveis obligatoris, mantenint els serveis de caràcter voluntari i tenint en
compte diferents mesures de polítiques d’estalvi. A partir del 2017 i amb les
concertacions de nous préstecs per a inversions, s’augmentarà la despesa recurrent
per a aquestes inversions; i que per tant farà augmentar les despeses corrents del
capítol 2.
Les xifres previstes ens els capítols 3 i 9, relatives a interessos i amortitzacions, s’han
calculat en funció dels préstecs actuals més el nous que es signarien, amb el
refinançament de 4 d’aquests préstecs, que tindrien una carència d’amortització de 18
mesos els 3 del grup BBVA i 12 mesos el préstec de Catalunya Banc, i la signatura pel
present exercici del 2014 d’un préstec de mandat per import del total del romanent de
tresoreria negatiu del 2013 per 859.988,84€; i fent tanmateix una estimació de futur.
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Les característiques dels 4 préstecs refinançats son:
Entitat

Previsió de
Data signatura Import inicial signat capital pendent
a refinançar

BBVA
BCLE
BBVA
TOTAL BBVA

12/05/2006
18/03/2008
03/03/2009

CATALUNYA BANC
TOTAL CAT. BANC

01/02/2010

Tipus interés actual

6.975.137,00 € 4.185.072,00 € 1,291% (Euribor 90dies+1)
7.280.771,00 € 5.504.973,20 € 1,303% (Euribor 90dies+ 1)
1.000.000,00 €
675.000,00 € 2,086% (Euribor 90dies + 1,8)
15.255.908,00 € 10.365.045,20 €
9.089.990,03 €
9.089.990,03 €

amb refinançament

3,61%
3,68%
4,06%

6.533.430,32 € 2,063% (Euribor 90 dies + 1,75) 3,336% (Euribor 90 dies + 3)
6.533.430,32 €
i comissió inicial 1%

A les xifres que figuren en els capítols 6 i 7 esta previst poder fer front a les
expropiacions forçoses per ministeri de la llei; i a les inversions i transferències de
capital finançades amb els préstecs que a partir del 2017 es concertaran. Les xifres
que figuren en el capítol 7 del pressupost de despeses corresponen a les despeses
plurianuals compromeses mitjançant acords fins a la data actual.
El capítol 8 coincideix exactament amb el capítol 8 d’ingressos.
La previsió del Romanent per a despeses generals evoluciona en funció del resultat
pressupostari.
El refinançament dels 4 préstecs durant aquest any 2014, ens ha de servir per millorar
l’equilibri financer i com a conseqüència totes les ràtios financeres que figuren en el
present Pla.
Amb tot això, i com es pot veure en el model complimentat, a l’any 2019 les ràtios
financeres són correctes assolint els objectius següents :
Capacitat de retorn: Amortització anual : POSITIVA ( 3,03 % )
Capacitat de retorn: Deute viu per crèdits a ll/t : POSITIVA ( 25,27 % )
Capacitat de retorn: Deute viu per crèdits i avals a ll/t : POSITIVA ( 24,61% )
Romanent de Tresoreria : POSITIU ( 2,16% )
Volum de deute sobre ingressos corrents : INFERIOR A 75 % ( 57,20% )
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7.2

Aprovar, si escau, del refinançament d’un préstec subscrit amb Catalunya
Banc.

El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 13 de
maig de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
A partir de les dificultats detectades per aquest exercici 2014 quan a la consecució de
l’objectiu d’ajustament del pressupost municipal, cosa que ha suposat la pròrroga de
l’exercici anterior, s’han anat estudiant diferents mesures per tal de poder proposar al
Ple de la corporació un pressupost ajustat a la realitat i adequat a les circumstàncies
socials i econòmiques que ens envolten.
Així al passat Ple de data 20 de març de 2014, s’aprovà un Pla de Sanejament que
incloïa el refinançament de 9 préstecs, amb una carència de 18 mesos en les
amortitzacions de capital.
També a la Comissió d’Economia i Governació del passat dia 7 de maig 2014,
s’aprovà un dictamen de data 29 abril 2014, per al refinançament de 3 préstecs del
BBVA, condicionat a la prèvia aprovació pel Ple i per la Direcció General de Política
Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, d’un nou Pla de
Sanejament financer per al període 2014 a 2019.
Com sigui que a data d’avui, s’ha rebut una altre oferta per al refinançament d’un
préstec de Catalunya Banc i que es el següent:
Entitat
Catalunya
Banc

Data
signatura
01/02/2010

Import inicial
signat
9.089.990,03€

Previsió de Capital pendent a
refinançar
6.533.430,32€

Consideracions jurídiques
L’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La disposició addicional 14a del Reial Decret llei 20/2011 de 30 de març, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit
públic.
La disposició final 13.1a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013.
La disposició addicional 74a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per al 2014, sota el títol de “refinançament d’operacions de crèdit i
règim d’endeutament aplicable a entitats dependents o vinculades a entitats locals”, la
qual estableix com a excepció les operacions de refinançament a entitats amb estalvi
net negatiu o volum de deute viu per sobre de l’establert a l’article 53 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
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Per tot això, i vist l’informe de l’Interventor municipal de data 13 de maig 2014, es
proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció de l’acord següent:
“Aprovar el refinançament del següent préstec, condicionat a la prèvia aprovació pel
Ple i per la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya, d’un nou Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019:
Entitat

Catalunya
Banc

Data
atorgament
préstec
01/02/2010

Import inicial

Carència

9.089.990,03€

2
amortitzacions
semestre
2014
amortitzacions
semestre del 2015.

i

2on
2
1er

Nova data fi
préstec

Noves condicions
financeres

31/12/2020

Tipus
interès
=
Euríbor 90 dies + 3%.
Comissió d’obertura
= 1% sobre el
nominal
de
la
operació.

La concessió de la operació es supedita addicionalment, a la regularització de les
posicions actuals de la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa SA, així com a que l’Ajuntament formalitzi les operacions necessàries en els
termes que se’ns manifesten en el moment de la confecció de la present oferta.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, assenyala que
en la Comissió Informativa d’Economia i Governació ja es varen avançar una sèrie de
dades i el que farà ara en aquest Ple és fer un reajustament de les dades que en
aquell moment es van donar. També farà una petita explicació de l’evolució del primer
pla de sanejament, donat que des del mes de març fins ara s’han dut a terme un seguit
de gestions que han permès millorar la situació en la qual ha quedat definitivament
plantejada la reestructuració de l’endeutament de l’Ajuntament de Manresa.
Explica que va ser necessari prorrogar el pressupost del 2013 ja que hi havien
dificultats per quadrar el pressupost del 2014 si no es prenien mesures
complementàries, una de les quals era la reestructuració del deute. Amb motiu d’això,
en el Ple de març es va presentar una proposta de reestructuració del deute en la qual
s’hi incorporaven 9 préstecs. Amb aquesta proposta es pretenien dues coses: per un
cantó, estalviar els recursos suficients amb la devolució del deute per cobrir les
necessitats de l’encaix pressupostari; i per l’altre, aconseguir els recursos necessaris
per pagar els proveïdors a 60 dies, tal i com marca la LRSAL.
Diu que un cop es van anar rebent les ofertes de les entitats financeres, l’equip
econòmico-financer de l’Ajuntament va arribar a la conclusió que aquesta operació de
refinançar 35.291.000 € amb una carència de 18 mesos -tal i com es proposava
inicialment en el Pla de Sanejament- realment representava un increment de cost
important a futur. Vist això, es van analitzar altres alternatives que ajudessin a minorar
el cost financer que hauria de suportar l’Ajuntament en els propers anys, especialment
dels 8 següents que són els que més s’encarien amb el refinançament.
Arran dels estudis i els escenaris que es van anar plantejant s’han aconseguit dues
propostes que, segurament, es portaran a l’aprovació del Ple al mes de juny:
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En primer lloc, hi ha una proposta que fa referència a una pòlissa de tresoreria amb
una entitat financera, que pot donar liquiditat necessària per fer front al pagament a 60
dies i, al mateix temps, rebaixa la quantitat de deute que es necessita reestructurar.
En segon lloc, durant la setmana que ve o la següent es rebran ofertes amb relació a
un préstec de mandat (opció que s’havia desestimat a principis d’any però com que es
va trobar receptivitat per part de les entitats financeres al final s’ha decidit tirar-lo
endavant).
Diu que aquestes dues operacions permeten rebaixar molt la xifra de reestructuració
del deute, amb la qual cosa es garanteix que l’increment de cost financer a futur serà
bastant inferior del que s’havia previst inicialment, cosa que creu que és una situació
favorable per a l’Ajuntament.
Resumidament, diu que el que es planteja amb els dictàmens 3.1.1 i 7.2 és la
reestructuració de 3 préstecs amb el BBVA i 1 altre amb Catalunya Banc. Diu que la
suma total del capital pendent d’aquests 4 préstecs és de 16.898.000 €, menys de la
meitat del que s’havia plantejat refinançar al principi. Per tant, la càrrega financera en
quant a interessos serà de mig milió d’euros menys respecte el que hauria representat
reestructurar els 9 préstecs.
En el fons, el que pretenen amb aquest plantejament és facilitar que l’endeutament
rebaixi de manera més ràpida perquè com que es reestructura menys deute es retorna
més de pressa (només s’ajornen 4 dels 9 préstecs).
Diu que això permetrà que al 2014, en comptes de tancar amb un 91,9%
d’endeutament es podrà tancar amb un 88%, i l’any 2015, en comptes de tancar amb
un 89,9% es podrà tancar amb un 80,5%. Pensa que això demostra clarament la
millora que s’està realitzant respecte l’endeutament perquè es va apropant al nivell del
75% i se superarà amb escreix al 2016, doncs el Pla de Sanejament estima que serà
del 67%. Ressalta que l’equip de govern s’havia marcat com a objectiu rebaixar
l’endeutament i, tot i que s’havien proposat assolir-ho al 2015, ho aconseguiran encara
que sigui al 2016. Comenta que a partir del 2016 l’Ajuntament tindrà capacitat per fer
nou endeutament i poder gestionar de manera diferent i més còmode operacions
d’inversions cosa que en aquest mandat està sent molt costós, atès que tot el que en
aquest sentit s’està tirant endavant és a través d’ajudes d’altres administracions i no
amb endeutament.
Puntualitza que, en tots els casos, les operacions de refinançament que es plantegen
representen un cert increment de cost respecte la situació d’inici.
Concretament, pel que fa a les ofertes que va presentar el BBVA, s’ha optat per les
que plantejaven un tipus d’interès fix. Diu que el tipus variable que proposaven, una
vegada analitzat per part de l’equip tècnic municipal, era lleugerament més econòmic a
curt termini però a partir del tercer any es disparava el cost amb xifres molt superiors a
les que garantia el tipus fix. Comenta que la tendència actual de l’Euribor és que la
projecció a 1 any vista està per sobre a la projecció a 3 mesos i per això els tipus
d’interès tenen la tendència a anar repuntant en comptes d’anar disminuint, i això és el
que va portar a la decisió d’optar pel tipus fix. Comenta que el tipus fix que quedarà
amb les 3 operacions que es reestructuren es belluga entre el 3,61 i el 3,68% per als 2
préstecs de major quantia (4.185.072 € i 5.504.973,20 €, respectivament), i el 4,06%
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per al préstec més petit (de 675.000 €). Diu que en aquest darrer cas, l’afectació que
això té és petita perquè la quantia del deute és molt més reduït.
Pel que fa al préstec amb Catalunya Banc el tipus és encara més baix perquè no
arriba al 3,6%. Informa que és del 3,336% però no és fix sinó que està indexat amb
l’Euribor a 90 dies + 3 punts. Comenta que no es van plantejar alternatives a si el tipus
havia de ser fix o variable perquè només hi havia el variable i, a diferència del BBVA
on no hi ha comissió d’estudi i obertura de la reestructuració, amb el de Catalunya
Banc hi ha una comissió de l’1 % que ha estat impossible renegociar-la i que
representa un increment anual del 0,136 %.
Sobre l’ajust del Pla de Sanejament diu que, com en el cas anterior, implica certes
millores en els diferents índexs, tals com la capacitat de retorn, el deute viu per crèdits
a llarg termini, el deute viu per crèdits i avals a llarg termini, el romanent de tresoreria i
el volum de deute sobre ingressos corrents.
Això fa que amb el reajustament, el tancament que es fa en les projeccions de tots els
exercicis fins al 2019 siguin positius, a diferència de les que s’havien plantejat abans
en què hi havia algun exercici que es tancava amb dèficit (tot i que quedava
compensat per la resta d’anys i s’acabava tancant el conjunt amb superàvit).
Igual que amb el cas anterior, tot i que l’endeutament redueix més de pressa respecte
la proposta del Pla de Sanejament anterior, hi haurà certa maniobrabilitat al 2017. Diu
que s’ha considerat així per criteris de prudència, però que potser serà possible al
2016 en funció de com es tanquin el 2014 i el 2015. Sigui com sigui, el tancament del
2016 serà per sota del 75% i això permetrà que al 2017 l’Ajuntament tindrà capacitat
per endeutar-se de cara als plans d’inversió del pressupost 2017, 2018 i 2019.
El senyor Josep M. Sala entén que tot plegat és una millora per a les arques
municipals manresanes perquè diu que tot el que s’estalviïn de pagar amb càrrega
financera són diners que es recuperen per destinar-los a altres serveis que segur que
tindran un ús més profitós per a la ciutadania.
Finalment, demana el vot favorable als 3 dictàmens, als dos que fan referència a les
operacions de reestructuració del deute i al que fa referència a l’ajustament del Pla de
Sanejament.

L’alcalde, abans de donar la paraula als Grups Municipals, aclareix la forma en què es
durà a terme la votació perquè serà necessari canviar l’ordre. Explica que en primer
lloc es votarà el nou Pla de Sanejament per al període 2014-2019 i a continuació les
operacions de refinançament amb el BBVA i l’operació amb Catalunya Banc, si escau.
Diu que per poder optar a aquest refinançament han de tenir un Pla de Sanejament
que modifiqui el que es va aprovar en el Ple del passat 20 de març de 2014.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que les
operacions de refinançament serveixen per deixar de pagar ara una part del deute i
pagar-lo més endavant. Assenyala que està clar que això no és gratuït i que els bancs
s’ho cobraran. Comenta que el senyor Josep M. Sala ha dit els percentatges dels nous
interessos, però demana que els diguin la xifra que això suposarà en euros per a les 4
operacions.
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En tot cas, manifesta que a la CUP no els convenç aquestes operacions amb el deute.
No creuen que s’hagi de continuar donant diners als bancs, encara més quan un d’ells
ha estat rescatat amb els diners de tots. Diu que els bancs reben diners públics a
menys de l’1% però després els presten als ciutadans amb interessos molt superiors.
Al desembre de 2013 la CUP va presentar una moció al Ple en què demanaven que es
fes una auditoria del deute perquè creuen que una part d’aquest deute és il·legítim. Diu
que mentre no es faci aquesta auditoria i mentre els ciutadans i ciutadanes de
Manresa no sàpiguen quina part del deute és legítim i quina no, la CUP no donarà
suport a cap proposta que augmenti el deute amb els bancs i amb la que continuïn
guanyant diners a costa dels diners públics que tan necessaris són actualment per a la
ciutat. Diu que es veuen obligats a votar en contra de totes les operacions
relacionades amb el deute mentre no es faci l’auditoria, com a mínim.

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, veu que
l’Ajuntament està fent el que pot amb la capacitat de maniobra que té. Diu que encara
que només siguin 16 milions d’euros els que es refinancin, ja és alguna cosa.
Amb tot, per acabar d’orientar el seu vot, demana saber si aquest Ajuntament multaria
els bancs, tal i com es va plantejar en un Ple anterior. Diu que vistes les propostes que
es porten a aprovació, potser ni el BBVA ni Catalunya Caixa deuen tenir pisos buits a
Manresa. És per això que pregunta si aquestes dues entitats financeres en concret
tenen pisos buits a la ciutat i, si és així, si pensen multar-les o bé han arribat a algun
acord amb elles. Diu que en cas que això sigui d’aquesta manera, PxC ho consideraria
inacceptable.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, declara que és
vergonyós tot el que està passant amb els bancs. Diu que fa uns anys es va parlar al
Ple sobre les preferents i en aquell moment el senyor Josep M. Sala no trobava que
fos culpa dels bancs sinó de la gent que es volia enriquir.
Tot i que la situació sigui vergonyosa, diu que és cert que l’Ajuntament té un deute
important amb els bancs i que amb aquestes operacions s’aconsegueix fer-lo decréixer
any rere any. Admet que ERC sap que la negociació amb els bancs ha estat molt
dificultosa, especialment amb Catalunya Banc, i les poques facilitats que han donat.
Assenyala, però, que estaran atents al número d’euros reals que significa aquest
refinançament.
Valoren positivament la voluntat de l’Ajuntament de pagar els seus proveïdors a 60
dies, sobretot perquè en aquests moments encara es vénen arrossegant els efectes de
la davallada de la bombolla immobiliària, ja que en el seu moment es van donar com a
fets molts ingressos que després no hi han sigut.
Entén que si la idea era renegociar 9 préstecs i només s’han refinançat 4 deu ser
perquè no se n’han pogut refinançar més. Diu que al Ple de març es va aprovar que
s’intentarien refinançar 9 préstecs, que suposaven el 51% del deute total a llarg
termini. Aquest Pla de Sanejament el va votar a favor l’equip de govern i la resta s’hi
va abstenir, excepte la CUP que va votar que no.
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Recorda que, en diverses ocasions, el senyor Josep M. Sala va renyar el senyor Alain
Jordà quan era regidor d’Hisenda per fer molts canvis de partides o per renegociar
crèdits a futur perquè se’ls trobarien els que vindrien al darrera. Diu que, ara, el senyor
Josep M. Sala deu entendre (tot i que també té experiència prèvia a l’haver governat
anteriorment) que s’han de fer canvis de partides i que els préstecs s’han de
renegociar per poder-los tirar endavant i donar sortida als serveis que els ciutadans
requereixen.
Per tant, ERC veu que s’ha fet un esforç important, que els serveis econòmics
municipals han treballat fort i que les dificultats han vingut pels bancs. Per tot això, diu
que el seu grup donarà suport a les dues mocions de refinançament.

El senyor Jose Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, comenta que es
presenten aquests dos dictàmens com a conseqüència de la culminació per part de
l’equip de govern municipal de les gestions realitzades per trobar l’equilibri en el
pressupost del 2014.
Per tant, diu que a ningú se li escapa que el que s’està fent és trobar una solució a la
pròrroga del pressupost provocada per la manca d’equilibri que existia a l’hora de
confeccionar-lo.
Més enllà de les consideracions que es facin sobre els deutes amb els bancs i de si
són o no legítims, diu que el seu grup troba que només hi ha 3 formes per aconseguir
l’equilibri dels pressupostos. Diu que aquestes 3 fórmules les tenien quan ells
governaven i consideren que el govern actual també les té:
Una és incrementar ingressos. Diu que el PSC troba que aquesta és una via molt difícil
perquè seria complicat que el seu grup votés a favor d’incrementar l’IBI o altres taxes
per sobre del que s’ha fet. També saben que pel que fa als recursos supramunicipals
arriben els que arriben i que l’Ajuntament no té potestat sobre aquests.
La segona és reduir les despeses ordinàries, altrament dites les retallades. Però diu
que el seu grup tampoc vol més retallades.
Per tant, només queda la tercera via que és la de la reestructuració del deute. Diu que
tothom sap, però, que aquesta fórmula té un component negatiu perquè generalment
les condicions dels préstecs acaben sent més cares. Diu que no entrarà en la
discussió político-filosòfica respecte si el sistema actual ha de modificar la seva
estructura prestatària a través d’entitats bancàries, però diu que és la que es té a
hores d’ara. A més a més, totes les administracions públiques actuen igual, per tant, el
seu grup pensa que l’opció que ha pres l’equip de govern ha estat l’encertada.
Troba que aquesta sortida no és per celebrar una festa però és una sortida legítima,
legal i adequada per acabar amb la situació anòmala que provoca la pròrroga del
pressupost.
Diu que si al desembre passat el PSC es va oferir per col·laborar amb l’equip de
govern per trobar la solució més adient per no haver de prorrogar el pressupost, ara
també recolzaran aquestes dues operacions de refinançament. Aprofita l’avinentesa
per felicitar els serveis tècnics municipals i el regidor d’Hisenda perquè les
negociacions amb les entitats bancàries són molt difícils perquè tenen una posició de
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força i són elles les que donen el vistiplau a la quantitat que volen que es refinanci i el
tipus d’interès i les condicions que volen imposar.
Diu que, tot i que no és un expert en economia, ho ha contrastat i considera que les
carències, els tipus d’interès i la resta de condicions d’aquests refinançaments es
mouen en el que avui en dia estan obtenint les administracions públiques del sistema
bancari i, per tant, hi donaran suport perquè veuen que és l’única manera que queda
per equilibrar el projecte de pressupost d’una forma raonable, sense haver de fer més
retallades que afectin a la ciutadania i sense haver de fer més imposició fiscal, que
també afectaria a la ciutadania.
Si bé els regidors del PSC votaran a favor de les dues operacions de refinançament,
s’abstindran pel que fa al dictamen del Pla de Sanejament. Entenen que és lògic que
s’hagi de modificar per adequar-lo al nou marc financer, però diu que s’abstindran
perquè el seu grup ja es va abstenir en el Pla de Sanejament inicial i per coherència
votaran el mateix.
Tal i com ha mencionat el senyor Pere Culell, diu que el PSC coneix bé les operacions
de finançament perquè durant 16 anys van ostentar la regidoria d’Hisenda i en la
darrera legislatura en concret, en plena crisi econòmica, es van veure obligats a fer-ne
una per una quantitat encara superior a aquesta. Per tant, entenen que la via de la
reestructuració del deute és l’adequada per solucionar aquestes problemàtiques
concretes.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, intervé per
respondre les intervencions que s’han fet per part dels grups.
En primer lloc, pel que fa al cost unitari del refinançament, creu que no val la pena
discutir el fet que la proposta final sigui la de plantejar 4 operacions de refinançament
en lloc de 9 com s’havia dit al principi, perquè diu s’han trobat solucions alternatives
que feia dos mesos que no estaven sobre la taula i que van a favor de l’Ajuntament.
Per tant, diu que està clar que l’important és fer les coses que representin el mínim
cost possible per a l’Ajuntament, sempre i quan es compleixin els objectius que
s’havien marcat: complir el pressupost i pagar els proveïdors a 60 dies, perquè diu que
no pot ser que els proveïdors siguin els financers de l’Ajuntament com han estat durant
massa anys.
Un cop feta aquesta consideració, informa que la reestructuració del deute amb 9
préstecs li costava a l’Ajuntament de Manresa en els propers 8 mesos 6,5 milions
d’euros d’interessos financers, mentre que la proposta que es porta a aprovació amb 4
préstecs, li costarà a l’Ajuntament 1,9 milions d’euros d’interessos. Troba que està
prou clar que, donada la precarietat financera de l’Ajuntament i la possibilitat de trobar
solucions alternatives a la reestructuració del deute, s’han estimat més buscar la
solució que sigui millor per la ciutadania.
Explica que s’ha optat per refinançar 4 préstecs en comptes de 9 perquè això suposa
menys increment de cost i pensa que això ja és un raonament suficient.
El motiu perquè alguns dels préstecs al final no es reestructuren és perquè la proposta
d’interessos nous que feien les entitats bancàries sobrepassava el 6,7%. Els
interessos dels 4 que es reestructuren està entre el 3,3 i 3,6%.
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Comenta que alguns dels nous interessos eren tan cars perquè eren per a préstecs
que ja s’havien refinançat anteriorment amb garanties de derivats. Diu que quan hi ha
garanties de derivats si es vol fer una modificació en el préstec abans del seu
venciment s’han d’anar a rescatar al mercat lliure, i això val molts diners. Per això es
va optar per altres alternatives que permetessin complir amb els objectius de quadrar
el pressupost i pagar els proveïdors en termini i, que al mateix temps, no se
sobrecarregués financerament a l’Ajuntament a curt, mig i llarg termini. És per això que
finalment es va decidir refinançar 4 crèdits, fer una operació de tresoreria i un préstec
de mandat. Diu que intentaran portar les dues últimes operacions al Ple de juny.
Així doncs, insisteix que l’increment del cost financer de la reestructuració dels 4
préstecs és d’1,9 milions d’euros, però hauria estat de 6,5 milions d’euros si no
s’hagués fet l’esforç de buscar alternatives a la reestructuració del deute.
Diu que no entrarà en la discussió que no s’han de pagar als bancs perquè el deute és
il·legítim, ja que pensa que aquest no és el marc per parlar-ho. Però diu que en el seu
moment, gràcies a algunes institucions financeres i a la garantia de l’estat, es van
aconseguir vies de finançament que van permetre que l’administració local pogués
pagar als seus proveïdors amb uns terminis més curts. Tampoc discutirà que els tipus
dels préstecs del 2012 eren elevats, però diu que quan es va fer va ser amb
coneixement de causa, i assenyala que la situació que hi havia aleshores era bastant
pitjor que la que hi ha al 2014. Diu que s’ha de reconèixer que en aquell moment,
malgrat que l’interès era elevat, era inferior al 6,7 % que estan demanant les entitats
ara (si bé és cert que alguns bancs l’han plantejat al 3,4% i per això s’hi han agafat).
Tant a la FMC com a l’ACM es va crear una comissió mixta amb el Ministeri d’Hisenda
a fi i efecte d’intercedir amb els institucions financeres perquè els tipus amb els quals
es van concedir els préstecs de proveïdors del 2012 es poguessin bonificar. Fora
d’això, diu que no vol parlar de legitimitat o il·legitimitat perquè des del moment que
s’aproven al Ple i que ho aprova el Ministeri, agradi o no, tindran legitimitat.
Respecte l’obligació o no de fer pagaments als bancs, diu que primerament s’ha de
llegir la llei. Troba que no es pot saltar la legalitat vigent en funció de determinats
interessos. En tot cas, diu que l’Ajuntament i el seu equip de govern el que fa és
complir estrictament amb la legalitat, amb totes les obligacions que ha generat aquest
equip de govern i els govern anteriors, per donar credibilitat i seguretat jurídica als
proveïdors i a totes les persones que tenen relació amb l’Ajuntament, entre elles els
bancs. Diu que sense els bancs la situació de l’administració local encara seria pitjor,
més enllà de la discussió de si les administracions locals estan ben o mal finançades,
que, en tot cas, s’hauria de solucionar en altres instàncies que no són les de
l’Ajuntament de Manresa.
El senyor Josep M. Sala diu que no respondrà l’observació del senyor Albert Pericas
sobre els pisos buits perquè no té res a veure amb la reestructuració del deute.
Respecte els comentaris del senyor José Luis Irujo comenta que és lògic que no van
per la via d’incrementar ingressos ni tampoc per la via del decrement de despeses
perquè governen en minoria. Diu que han optat per la via del possibilisme per
aconseguir recursos. A banda de rebaixar el deute i a banda d’actualitzar impostos,
taxes i preus públics (cosa que ja s’ha fet) diu que això s’ha de complementar amb un
esforç en el tema financer.
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Per finalitzar, explica que quan es parla que l’increment de cost dels interessos en els
propers 8 anys serà d’1,9 milions d’euros, això representarà 240.000 € més de capítol
3 del que hi havia al 2013, suposant que fos igual en el temps (cosa que no és real
perquè al principi es paguen més interessos i a mesura que es va tornant principal, tot
i que els tipus siguin els mateixos, se’n pagaran menys perquè hi haurà menys deute).
Però amb això s’aconsegueix quadrar el pressupost del 2014, el del 2015 i deixar
l’Ajuntament amb unes condicions millors i més normals que permetran una activitat
que segurament serà de línia ascendent de cara al 2016 i posteriors.

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que si no es vol
parlar sobre els pisos buits segurament ja es trobarà un altre moment per treure el
tema.
Comenta que tot i que troben correcta la xifra que es refinança, el seu grup considera
que s’està hipotecant el futur de Manresa i, per això, s’abstindran en la votació dels
tres dictàmens.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, assenyala que quan hi
ha canvis de govern tothom hereta i, per tant, quan van entrar els que van estar al
govern durant 16 anys també havien heretat coses que diu que estaria bé recordar-les.
Aclareix que el seu grup s’alegra que només es refinancin 4 préstecs en comptes de 9.
Comenta que a la Comissió Informativa del mes de maig li va semblar entendre que
l’equip de govern també tenia la voluntat de refinançar 3 préstecs més amb Catalunya
Banc d’1,4, 1,2 i 0,7 milions d’euros però que no havia estat possible.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que a
vegades, depèn de com es diguin les coses no s’acaben d’interpretar bé. Comenta que
quan es va fer la Comissió Informativa, el passat 7 de maig, hi havia un tema que ja
estava tancat però n’hi havia un altre encara que s’estava negociant i que no es va
resoldre fins divendres de la setmana passada, i és per això que es porta com a
sobrevingut.
Insisteix que la voluntat inicial era una però a mesura que es van anar desenvolupant
les gestions i l’escenari s’anava modificant, l’equip de govern va veure que
l’enduriment de les condicions no era la millor solució per a l’Ajuntament. Diu que calia
trobar la millor alternativa dintre de les possibilitats.
Comenta que es volia un tipus d’interès més baix que el 3,3% però els bancs no
estaven disposats a bellugar-se. Al final, s’han tirat endavant el número d’operacions
que s’han necessitat per quadrar els dos objectius que es perseguien: pressupost i
proveïdors.
Diu que aconseguir recursos per la via de les pòlisses de tresoreria afecta al
pressupost només per la part dels interessos però no per la part del principal i, en
canvi, entren recursos per poder pagar factures. Amb això es descarrega el futur de la
càrrega financera de l’Ajuntament perquè no hi ha el principal que juga entremig.
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Donat el marc global havien pensat que no hi hauria entitats financeres disposades a
fer-ho, però al trobar-ne va ser possible canviar l’escenari que s’havien plantejat.
D’aquesta manera, davant el handicap de tenir 6,5 milions d’euros d’increment
d’interessos a 8 anys i mig o tenir-lo d’1,9 milions d’euros, diu que la decisió va ser
molt fàcil.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde explica la forma com es farà la votació. En
primer lloc, es votarà el dictamen sobrevingut 7.1 sobre el nou Pla de Sanejament
financer per al període 2014 a 2019. A continuació es votarà el dictamen 3.1.1. sobre
el refinançament de 3 préstecs subscrits amb el BBVA i després el sobrevingut 7.2.
relatiu al refinançament d’un préstec subscrit amb Catalunya Banc.
A continuació, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1. a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots
afirmatius (11 GMCiU i 2 GMPP), 7 abstencions (2 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC) i 2
vots negatius (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
Seguidament, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1. a votació, i el Ple l’aprova per 16
vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC i 3 GMERC), 4 abstencions (2 GMPP i 2
GMPxC) i 2 vots negatius (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Finalment, l’alcalde sotmet el dictamen 7.2. a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC i 3 GMERC), 4 abstencions (2 GMPP i 2 GMPxC) i 2
vots negatius (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 11/2014, dins del Pressupost prorrogat vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 30
d’abril de 2014, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se a l’aprovació i vigència del pressupost definitiu 2014, i no sent
suficient el crèdit consignat al Pressupost prorrogat vigent, l’Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer
front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient, degudament informat per la Intervenció
municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’aprovació i vigència del pressupost definitiu 2014.
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Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2014 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 11/2014 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.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el
dictamen tracta de dos expedients de modificació de crèdit.
El primer fa referència al conveni negociat amb l’empresa Cots i Claret pel pagament
de l’aportació econòmica pendent de l’Ajuntament pel Complex Nord, ja que estava
previst que es pagués tota l’any 2014 i s’ha negociat l’ajornament d’una part per a l’any
2014 i una altra per a l’any 2015.
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Explica que com que en el pressupost prorrogat aquesta possibilitat no existia i
actualment s’està treballant amb el pressupost prorrogat, s’ha considerat oportú fer
aquest canvi de partides per un import de 249.077,07 euros per pagar estrictament la
part pactada de principal amb l’empresa constructora i dintre del proper mes de juny.
El segon expedient correspon a unes necessitats del Servei de Secretaria TècnicaServeis jurídics per atendre a unes despeses judicials, s’ha reforçat la partida
pressupostària per un import de 43.516,00 euros.
Diu que la contrapartida dels dos increments prové dels fons de contingència del
pressupost prorrogat .
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que els
arguments que farà servir són molts similars als mencionats anteriorment.
Diu que estan en contra perquè tot i que no es un préstec directament amb una entitat
bancària, no deixa de ser un préstec ja que es tracta d’allargar un termini i pagar uns
interessos i sobretot perquè el cas de l’Ateneu de les Bases el consideren un cas
susceptible de ser analitzat i interpretat com a deute il·legítim.
Acaba la intervenció dient que s’abstindran en la votació del dictamen.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 GMCiU i 2
GMPSC) i 9 abstencions (3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.3

Dictamen sobre declaració, si escau, de la disponibilitat de crèdit de dues
aplicacions pressupostàries, de les quals, per acord plenari de 18 de
febrer de 2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 30
d’abril de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que per acord plenari de 18 de febrer de 2014, es va acordar la no disponibilitat
de crèdit de diverses aplicacions pressupostàries, per un import total de 6.509.020,24
euros, de conformitat al disposat en l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
Atès que es necessari disposar de part de crèdit declarat no disponible, es proposa al
Ple de la Corporació, l’adopció el següent acord:
Declarar disponible els imports de les següents aplicacions:
Import
920.2.227.99.- Secretaria.- Altres treballs realitzats per altres empreses ...
7.148,96 euros
929.0.226.91.- Imprevistos.- Fons de contingència ..................................... 292.593,07 euros
Total ........... 299.742,03 euros”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que
aquesta és la mateixa situació en què l’Ajuntament es va trobar el mes d’abril on hi
havien partides pressupostàries que en el seu moment es va acordar bloquejar.
Atès que és necessari disposar de part del crèdit declarat no disponible, es proposa
declarar la disponibilitat per poder posar els recursos en funcionament.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 11
abstencions (2 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2

Regidoria delegada de Governació

3.2.1

Dictamen sobre designació, si escau, de representant municipal en el
Comitè Executiu de la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 29 d’abril de
2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1.

El Ple de la Corporació en sessió de 21 de juliol de 2011, va adoptar l’acord de
designar, entre d’altres, la Sra. xxxx, Tècnica de Festes i Cultura Popular de
l’Ajuntament de Manresa, com a vocal del Comitè Executiu de la Fundació
Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional.

2.

En data 8 d’abril de 2014, la Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports,
ha emès informe en què proposa modificar la composició del Comitè Executiu
de la Fundació, de manera que es designi com a vocal el senyor xxxx, cap de
Secció de Cultura, en substitució de la senyora xxxx.

Consideracions legals
1.

L’òrgan competent és el Ple de la Corporació, en aplicació de l’article 38 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableix
com a competència plenària el nomenament de representants de la Corporació
en òrgans col·legiats.

2.

Article 18 dels estatuts de la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional, segons el qual el Comitè Executiu està integrat per 3 vocals, 2 dels
quals són designats per la Generalitat de Catalunya i 1 per l’Ajuntament de
Manresa.
(els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades)
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Per tot això, com a regidor delegat de Governació de l’Ajuntament de Manresa, en ús
de les atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.

Designar el senyor xxx, com a representant de l’Ajuntament de Manresa en
el Comitè Executiu de la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional, en qualitat de vocal, en substitució de la senyora xxx.

Segon.

Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació
Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, per al seu coneixement
i als efectes oportuns.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, manifesta que el dictamen fa
referència a la representació municipal al Comitè Executiu de la Fundació
Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, on actualment està formada per
dues persones, el regidor de Cultura i un tècnic del departament de Cultura.
Explica que el tècnic representant era la cap d’Unitat de Festes, i posteriorment degut
a una baixa per malaltia es va considerar la possibilitat de la substitució pel cap de
Secció de Cultura.
Es va creure oportú que aquest podria tenir una visió més global de la regidoria, i per
això es proposa designar com a representant del Comitè Executiu de la Fundació
Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, el cap de Secció de Cultura.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 3.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC,
3 GMERC i 2 GMPxC) i 4 abstencions (2 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació
del fitxer “Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes
públics de l’Ajuntament de Manresa”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 30 d’abril de
2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 d’octubre de 2013, va adoptar
l’acord d’implementar la retransmissió en directe, a través del web municipal,
de les sessions plenàries i altres sessions que es considerin d’interès.
2. És voluntat de l’Ajuntament de Manresa facilitar l’accés de la ciutadania al
desenvolupament de les sessions plenàries i altres actes d’especial interès
cultural i social.
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3. La retransmissió en directe dels plens de la Corporació i d’altres sessions, i la
seva posterior posada a disposició a través d’internet, produeix un tractament
de dades de caràcter personal i, en conseqüència, s’ha de sotmetre als
principis i garanties establerts a Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Fonaments legals
1. Article 2.1 de la LOPD , segons el qual aquesta Llei és d’aplicació a les dades
de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de
tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors
públic i privat.
2. Article 5.1.f) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), que estableix que és
dada de caràcter personal “qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica,
fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix a persones
físiques identificades o identificables”.
3. Article 3.i) de la LOPD, d’acord amb el qual constitueix comunicació de dades
tota revelació de dades realitzada a una persona diferent a la persona
interessada. Des d’aquest punt de vista, la retransmissió en directe de les
sessions del Ple o altres actes, i la seva posterior posada a disposició
mitjançant els arxius corresponents, a través del web de la corporació,
constitueixen cessions de dades en el sentit previst a la LOPD.
4. Article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, que estableix que “les sessions del Ple de les corporacions locals són
públiques. No obstant això, poden ésser secrets els debats i votació d’aquells
assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es
refereix l’article 18.1 de la Constitució, quan així s’acordi per majoria absoluta.”
En el mateix sentit, l’article 156 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5. Article 4 de la LOPD sobre compliment del principi de qualitat de dades i, en
especial, del principi de proporcionalitat.
6. En compliment de la normativa sobre protecció de dades, el tractament de
dades de caràcter personal ha d’anar precedit de l’aprovació d’un fitxer, el qual
de conformitat amb l’article 20 de la LOPD, ha de ser creat mitjançant una
disposició de caràcter general, és a dir, mitjançant un reglament, amb els
requeriments previstos a la normativa sobre règim local:
Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 178 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 58 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
7. Articles 52, 53 i 54 del RLOPD, que regula la creació de fitxers de titularitat
pública, amb caràcter obligatori previ al tractament de les dades.
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8. La Disposició Final Tercera de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades estableix la competència de les entitats de
dret públic per a la creació de fitxers.
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
Acord
Primer.

Aprovar inicialment el Reglament per a la creació i regulació del fitxer
“Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de
l’Ajuntament de Manresa”.

Segon.

Sotmetre aquesta aprovació inicial del Reglament a informació pública
per un termini de 30 dies, comptats a partir de l’última publicació de
l’anunci al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En cas
que durant aquest període no es presenti cap reclamació o al·legació,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, amb la consegüent
publicació del text íntegre del Reglament al BOBP i una referència al
DOGC.

Tercer.

Notificar la creació del fitxer a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per
a la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.”

“REGLAMENT PER A LA CREACIÓ i REGULACIÓ DEL FITXER “RETRANSMISSIÓ I
GRAVACIÓ DE SESSIONS PLENÀRIES I ALTRES ACTES PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT
DE MANRESA”
Exposició de motius
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 d’octubre de 2013, va adoptar l’acord
d’implementar la retransmissió en directe, a través del web municipal, de les sessions plenàries
i altres sessions que es considerin d’interès.
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa facilitar l’accés de la ciutadania al desenvolupament de
les sessions plenàries i altres actes d’especial interès cultural i social. L’exercici d’aquesta
activitat comportarà la recollida, tractament i emmagatzematge de dades de caràcter personal
de les persones que es relacionin amb l’Ajuntament. Davant d’aquest fet, i a l’empara de
l’article 18 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret fonamental a l’honor, a la intimitat
personal familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), estableix un seguit d’obligacions i
requeriments de seguretat per tal de garantir que el tractament de dades de caràcter personal
es faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les persones titulars d’aquestes dades.
Una d’aquestes obligacions per als responsables dels fitxers de titularitat pública consisteix en
la creació d’un fitxer de dades personals amb anterioritat a l’inici del tractament de dades,
mitjançant una disposició de caràcter general. És a dir, mitjançant un reglament, amb els
requeriments previstos a la normativa sobre règim local:
Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Article 1. Creació del fitxer
Crear el fitxer anomenat “Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics
de l’Ajuntament de Manresa”, de conformitat amb la descripció continguda a l’Annex I .
Article 2. Regulació del fitxer
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i 54 del RLOPD, es regula el fitxer descrit a l’Annex I
d’aquest Reglament i se n’estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat i
usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades i la seva
procedència; l’estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades
personals que s’inclouen el sistema de tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de dades,
amb indicació dels destinataris i, si escau, les transferències de dades internacionals, amb
indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les quals
es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin
aplicables.
Article 3. Mesures de gestió i organització
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i d’organització
necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com
totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones
afectades reconeguts en la LOPD i normes que la despleguen.
Article 4. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
A l’Annex I d’aquest Reglament s’especifica l’adreça del Servei de l’Ajuntament de Manresa
davant del qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que la
LOPD reconeix a les persones titulars de les dades.
Article 5. Mesures de seguretat
El fitxer que es crea en aquest Reglament compleix amb les mesures de seguretat establertes
pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el desenvolupament de Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

ANNEX I
1.

Denominació del fitxer
Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de l’Ajuntament de
Manresa.

2.

Finalitats i usos previstos
La finalitat del fitxer és facilitar l’accés de la ciutadania al desenvolupament de les
sessions plenàries i altres actes públics (Pregó de la Llum, Pregó de la Festa Major...)
Els usos del fitxer són els derivats de la gestió de la retransmissió, la gravació dels
actes organitzats, la difusió i la comunicació, així com el seu emmagatzematge, si
escau, al web municipal..
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3.

Persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades
Assistents a les sessions plenàries i altres actes públics, càrrecs electes, treballadors
municipals que intervinguin en l’organització dels actes.

4.

Procediment de recollida de les dades
Enregistrament d’imatge i veu mitjançant càmeres

5.

Procedència de les dades
De la persona interessada o del seu representant legal

6.

Estructura i descripció del tipus de dades personals contingudes
Dades de caràcter identificatiu
•
•

7.

Imatge i veu
Opinions de les persones que intervinguin en les sessions

Sistema de tractament utilitzat en l’organització
Tractament automatitzat

8.

Cessions de dades previstes
•

Ciutadania en general (retransmissió en directe per internet a través del web
municipal i posterior emmagatzematge de la gravació, si escau, al mateix web.

•

Mitjans de comunicació

La retransmissió en directe de les sessions del Ple municipal i la posada a
disposició d’aquestes gravacions al web municipal, està habilitada per les
previsions establertes a l’article 71.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i a l’article 156 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
9.

Transferències internacionals de dades
No se’n preveuen.

10.

Òrgan responsable del fitxer
Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, com a representant de l’Ajuntament.

11.

Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Les persones incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes i circumstàncies previstos per la Llei orgànica
15/1999, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Manresa,
plaça Major, 1, 08241 Manresa, o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.

12.

Mesures de seguretat
De conformitat amb el títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el nivell
de seguretat aplicable a aquest fitxer és de caràcter BÀSIC.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, manifesta que un cop
salvats tots els esculls des del moment que es va acordar fer aquesta instal·lació a la
sala de plens, calia fer el darrer pas per a l’aprovació del Reglament per a la creació i
regulació del fitxer de Retransmissió i gravació de les sessions plenàries i altres actes
públics de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb la Llei orgànica de protecció de
dades de caràcter personal.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
estan contents que s’hagin superat tots els obstacles i creuen que el fet de poder
retransmetre els plens serà bo per a la ciutadania, fet que també millorarà la qualitat
de la política de la ciutat.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 3.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, i
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José,
referent a la permuta entre una finca propietat de l’Ajuntament de
Manresa, situada al polígon Els Comtals, i una finca propietat de las
Religiosas Hijas de San José, situada al carrer de Sant Miquel núm. 11.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 5 de març de 2014, que es transcriu a continuació:
“Fets

1. L’Ajuntament de Manresa és propietari de la següent finca:
Descripció de la finca segons el Registre de la Propietat
Porció de terreny de forma irregular situada en el terme municipal de Manresa, en
l’àmbit del Pla parcial Els Comtals, Subsector I, amb una extensió superficial de
2.737,75 m2. Limita: al nord, amb resta de finca matriu destinada a reserva d’espais
verds i reserva viària; a l’est, amb vial d’accés; al sud, amb finca propietat d’Inmobiliaria
Els Condals, SL, identificada en la llicència de parcel·lació com a parcel·la IIIb.A; i a
l’oest, mitjançant resta de finca matriu destinada a reserva d’espais verds i reserva
viària, amb finca propietat d’Inmobiliaria Els Condals, SL, identificada en la llicència de
parcel·lació com a parcel·la IIIa.
Càrregues i gravàmens: No consten
Referència cadastral: 37 680 11
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Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, al volum 2580, llibre
1209, foli 126, finca núm. 54186.
Títol: Li pertany per permuta formalitzada en escriptura pública atorgada el dia 21
d’abril de 2005 davant el notari de Manresa, xxxx, amb el núm. 690 de protocol.
Descripció de la finca segons els serveis tècnics municipals:
Parcel·la de forma irregular, de 2.738,00 m2 de superfície de sòl, situada dins l’àmbit
del Pla parcial del subsector I Els Comtals, assenyalada amb el núm. IIIb, i que consta
dels següents límits:
Nord est

- Amb vial

Nord oest

- Amb parcel·la propietat de Polígon Els Comtals, SL, amb referència
cadastral 37 680 09, mitjançant vial

Sud est

- Amb vial

Sud oest

- Amb parcel·la propietat de Polígon Els Comtals, SL, amb referència
cadastral 37 680 10

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable programat
Qualificació urbanística: Industrial. Industrial illa tancada Els Comtals (clau – 2.1 d)
Referència cadastral: 37 680 11
La finca està qualificada pel Pla general de Manresa, aprovat definitivament el dia 23
de maig de 1997, com a Industrial. Industrial illa tancada Els Comtals (clau – 2.1 d).
Com ja hem esmentat anteriorment, l’Ajuntament va adquirir la finca en virtut de
l’escriptura pública de permuta atorgada el dia 21 d’abril de 2005 davant el notari de
Manresa, xxx, amb el núm. 690 de protocol. En ella es va fer constar, en la disposició
vuitena, que cada una de les parts satisfeia a l’altra, en el moment de l’atorgament de
l’escriptura, l’import corresponent a l’IVA de cada finca.
En data 17 de juny de 2011 es va signar la corresponent acta de cessió de les obres
d’urbanització del Pla Parcial Els Comtals. Subsector I. Recepció parcial (fase 1). En el
seu punt cinquè es detallen les parcel·les associades a la recepció parcial de les obras
d’urbanització, i que ostenten la condició de solar, trobant-se la parcela IIIb-B entre
elles.
(els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades)

2. L’Instituto de las religiosas Hijas de San José és propietari de la següent finca:
Descripció de la finca segons el Registre de la Propietat
FINCA urbana: CASA formada per dos pisos i golfes, amb el seu hort unit per la part de
ponent, envoltat de parets amb un petit pati també unit a la casa, situada a Manresa,
districte primer, i carrer Amigant, en la qual està assenyalada amb el núm. 7 i la de
Sant Miquel amb el núm. 11, d’extensió aproximada tot junt de 30 pams superficials.
Limita: per davant o nord, amb el carrer de Sant miquel, amb casa de xxx i part amb
carreró sense sortida anomenat de la Marieta; per la dreta, sortint, o sigui a l’est, amb
casa de xxx, part amb casa de xxx i part amb casa d’xxx, part amb hort de xxx
mitjançant una paret i part amb el carrer d’Amigant; per darrera, o sigui, al sud, amb la
baixada anomenada dels Jueus; i per l’esquerra, o sigui, per l’oest, amb el carrer
Bastardes.
Càrregues i gravàmens: No consten
Referència cadastral: 2599022DG0129G0001IL
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Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, al volum 2212, llibre
841, full 166, finca núm. 990.
Títol: Pertany a l’INSTITUTO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DE SAN JOSÉ en NUA
PROPIETAT, per herència i cessió d’usdefruit segons escriptura autoritzada pel notari
de Manresa, Sr. xxx, el 25 de gener de 1927 que va motivar, amb data 17 de novembre
de 1927 la inscripció 16ena d’aquesta finca; i en USDEFRUIT, per extinció d’usdefruit
en escriptura autoritzada pel notari de Manresa, Sr. xxxx, el dia 26 de juliol de 2005,
que va motivar, amb data 14 de novembre de 2005 la inscripció 18ena d’aquesta finca.
Descripció de la finca segons els serveis tècnics municipals
Parcel·la situada al carrer Sant Miquel núm. 11, de forma irregular, de 1.504 m2 de
superfície de sòl i sobre part de la qual hi ha 2.465 m2 construïts, distribuïts en una
edificació principal en planta baixa i tres pisos. Tot el conjunt consta dels següents
límits:
Nord

Sud
Est

Oest

- Amb la finca situada al carrer de Sant Miquel núm. 31, amb referència
cadastral 25 990 01, propietat de FINQUES CASADEMONT, SL i amb el carrer
de Sant Miquel
- Amb el carrer Baixada dels Jueus
- Amb la finca situada al carrer Sant Miquel núm. 9, amb referència cadastral 25
990 09, propietat de xxx, amb la finca situada al carrer Amigant 8, amb
referència cadastral 25 990 26, propietat de xxx i esposa, amb el carrer
Amigant, amb la finca situada al carrer Amigant 5, amb referència cadastral 25
990 27, propietat de FORUM, SA, amb la finca situada a la plaça Major 20, amb
referència cadastral 25 990 16, propietat de ODASAC IMMOBLES, SLU i amb
la finca situada al carrer Baixada dels Jueus 10, amb referència cadastral 25
990 21, propietat de xxx
- Part amb el carrer de Sant Pere i part amb el carrer de Na Bastardes

Classificació del sòl: Sòl urbà
Qualificació urbanística: Sistemes. Equipament social (clau E.10)
Referència cadastral. 25 990 22

3. La finca descrita en l’apartat anterior, ubicada en el nucli antic de Manresa,
estava qualificada pel Pla general de Manresa, aprovat definitivament el dia 23
de maig de 1997, com a Equipament sanitari-assistencial (clau E3). El dia 28
de juny de 2010 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar
definitivament la Modificació puntual del Pla general, Pla d’equipaments de
Manresa, que va qualificar la finca com a Sistemes. Equipament. Social (clau
E10). Per altra banda, el Ple de la Corporació va aprovar, el dia 17 de setembre
de 2001, el Pla integral de revitalització del nucli antic de Manresa, amb uns
objectius socials, econòmics i urbanístics i mediambientals, entre els quals es
troba la renovació i rehabilitació, la potenciació del nucli antic com a centre
aglutinador d’equipaments i serveis a nivell de ciutat i la dotació d’una bona
xarxa d’equipaments de barri. En data 18 d’octubre de 2004 el Ple de la
Corporació va aprovar el Programa de foment de barris i àrees urbanes que
requereixen atenció especial. Nucli antic de Manresa, que inclou el Pla integral
de revitalització del nucli antic (PIRNA).
4. L’Ajuntament de Manresa està interessat a disposar de la finca propietat de
l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José, descrita anteriorment, per tal
d’atorgar-li el destí que cregui més adequat en funció de la seva qualificació
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urbanística i tenint en compte els objectius previstos en el Pla integral de
revitalització del nucli antic de Manresa, esmentat anteriorment.
5. Per la seva banda, l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José està
interessat a disposar de la finca propietat de l’Ajuntament de Manresa.
6. Els serveis tècnics municipals han valorat la finca propietat de l’Instituto en SISCENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (685.886,25 EUR) i la finca propietat de l’Ajuntament
en CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS
(557.183,00 EUR), IVA exclòs.
7. Ja que existeix una coincidència d’interessos, les parts van mostrar la seva
voluntat de subscriure un conveni de permuta de mutu acord.
Fonaments de dret
1. Els articles 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 111 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria del règim local, faculten els Ajuntaments
per a concertar convenis amb persones de dret públic i privat sempre que no
siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració. En el mateix sentit es pronuncia l’article 273.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
2. La disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa
que els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen
amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per
la legislació específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol II del títol
IX en els aspectes en què sigui aplicable. En aquest sentit, l’article 110.2 de
l’esmentada llei estableix els aspectes que hi han de contenir, i que el present
conveni inclou.
3. Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació el dia 6 de juliol de 2011,
es va delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària referent a
les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles. En cas
que es decideixi que sigui el Ple qui aprovi aquest expedient, caldrà incloure,
en els dictàmens corresponents, l’acord d’avocació de la competència, segons
disposa l’article 14.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment el tinent d’alcalde, regidor delegat
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
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1. AVOCAR, per a aquest concret expedient, la competència que va ser delegada
pel Ple en la Junta de Govern Local, mitjançant dictamen aprovat el dia 6 de
juliol de 2011, referent a les permutes de béns immobles.
2. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI a subscriure entre l’Ajuntament de
Manresa i l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José referent a la permuta
entre una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa (situada al Polígon Els
Comtals) i una finca propietat de las Religiosas Hijas de San José (situada al
carrer de Sant Miquel núm. 11).
3. FACULTAR l’alcalde-president per a la signatura del conveni definitiu així com
de qualsevol altre document públic i/o administratiu en execució d’aquest.”
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’INSTITUTO DE LAS RELIGIOSAS
HIJAS DE SAN JOSÉ REFERENT A LA PERMUTA ENTRE UNA FINCA PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA (situada al polígon Els Comtals) I UNA FINCA
PROPIETAT DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DE SAN JOSÉ (situada al carrer de Sant Miquel
núm. 11)
(els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades)

A Manresa, XXXXXX de 2014
REUNITS
D’una part l’Il.lm. senyor xxx, domiciliat, als efectes del present document, a l’Ajuntament de
Manresa, plaça Major núm. 1 d’aquesta ciutat.
De l'altra, la senyora xxx, major d’edat, amb DNI núm. 13284139-Y, amb domicili a Madrid, carrer
General Asensio Cabanillas núm. 18 (CP 28003).
Intervé també el senyor xxx, domiciliat, als efectes del present document, a l’Ajuntament de
Manresa, plaça Major núm. 1 d’aquesta ciutat.

INTERVENEN
El senyor xxx en la seva condició i qualitat d’alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa.
La senyora xxx en nom de l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José (en endavant:
l’Instituto), la Casa General del qual està domiciliada a Madrid, carrer General Asensio
Cabanillas núm. 18, amb personalitat jurídica i civil i capacitat d’obrar, d’acord amb la legislació
vigent, i amb CIF núm. R2800240J. Facultada per a aquest acte en virtut de la votació
obtinguda en el Capítol General de novembre de 2008, i atorgada amb firma notarial pel senyor
xxx, el 23 de desembre de 2008.
El senyor xxx, secretari general de l’Ajuntament de Manresa, com a fedatari públic, segons
preveu l’article 2 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
Ambdues parts es reconeixen amb la capacitat suficient per subscriure aquest conveni, i, de
comú acord i en total conformitat,
MANIFESTEN
1. Que l’Ajuntament de Manresa és propietari de la següent finca:

Acta de la sessió plenària núm. 7, de 15 de maig de 2014

41

Descripció de la finca segons el Registre de la Propietat
Porció de terreny de forma irregular situada en el terme municipal de Manresa, en
l’àmbit del Pla parcial Els Comtals, Subsector I, amb una extensió superficial de
2.737,75 m2. Limita: al nord, amb resta de finca matriu destinada a reserva d’espais
verds i reserva viària; a l’est, amb vial d’accés; al sud, amb finca propietat d’Inmobiliaria
Els Condals, SL, identificada en la llicència de parcel·lació com a parcel·la IIIb.A; i a
l’oest, mitjançant resta de finca matriu destinada a reserva d’espais verds i reserva
viària, amb finca propietat d’Inmobiliaria Els Condals, SL, identificada en la llicència de
parcel·lació com a parcel·la IIIa.
Càrregues i gravàmens: No consten
Referència cadastral: 37 680 11
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, al volum 2580, llibre
1209, foli 126, finca núm. 54186.
Títol: Li pertany per permuta formalitzada en escriptura pública atorgada el dia 21
d’abril de 2005 davant el notari de Manresa, xxx, amb el núm. 690 de protocol.
Descripció de la finca segons els serveis tècnics municipals:
Parcel·la de forma irregular, de 2.738,00 m2 de superfície de sòl, situada dins l’àmbit
del Pla parcial del subsector I Els Comtals, assenyalada amb el núm. IIIb, i que consta
dels següents límits:
Nord est

- Amb vial

Nord oest

- Amb parcel·la propietat de Polígon Els Comtals, SL, amb referència
cadastral 37 680 09, mitjançant vial

Sud est

- Amb vial

Sud oest

- Amb parcel·la propietat de Polígon Els Comtals, SL, amb referència
cadastral 37 680 10

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable programat
Qualificació urbanística: Industrial. Industrial illa tancada Els Comtals (clau – 2.1 d)
Referència cadastral: 37 680 11
La finca està qualificada pel Pla general de Manresa, aprovat definitivament el dia 23
de maig de 1997, com a Industrial. Industrial illa tancada Els Comtals (clau – 2.1 d) i té
incloses i pagades totes les despeses d’urbanització.
2. Que l’Instituto de las religiosas Hijas de San José és propietari de la següent finca:
Descripció de la finca segons el Registre de la Propietat
FINCA urbana: CASA formada per dos pisos i golfes, amb el seu hort unit per la part de
ponent, envoltat de parets amb un petit pati també unit a la casa, situada a Manresa,
districte primer, i carrer Amigant, en la qual està assenyalada amb el núm. 7 i la de
Sant Miquel amb el núm. 11, d’extensió aproximada tot junt de 30 pams superficials.
Limita: per davant o nord, amb el carrer de Sant miquel, amb casa de xxs i part amb
carreró sense sortida anomenat de la Marieta; per la dreta, sortint, o sigui a l’est, amb
casa de xxx, part amb casa de xxx i part amb casa d’xxx, part amb hort de xxx
mitjançant una paret i part amb el carrer d’Amigant; per darrera, o sigui, al sud, amb la
baixada anomenada dels Jueus; i per l’esquerra, o sigui, per l’oest, amb el carrer
Bastardes.
Càrregues i gravàmens: No consten (segons el Registre de la Propietat)

Acta de la sessió plenària núm. 7, de 15 de maig de 2014

42

Referència cadastral: 2599022DG0129G0001IL
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, al volum 2212, llibre
841, full 166, finca núm. 990.
Títol: Pertany a l’INSTITUTO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DE SAN JOSÉ en NUA
PROPIETAT, per herència i cessió d’usdefruit segons escriptura autoritzada pel notari
de Manresa, Sr. Josep Ma Catalan de Gand, el 25 de gener de 1927 que va motivar,
amb data 17 de novembre de 1927 la inscripció 16ena d’aquesta finca; i en
USDEFRUIT, per extinció d’usdefruit en escriptura autoritzada pel notari de Manresa,
Sr. xxx, el dia 26 de juliol de 2005, que va motivar, amb data 14 de novembre de 2005
la inscripció 18ena d’aquesta finca.
Descripció de la finca segons els serveis tècnics municipals
Parcel·la situada al carrer Sant Miquel núm. 11, de forma irregular, de 1.504 m2 de
superfície de sòl i sobre part de la qual hi ha 2.465 m2 construïts, distribuïts en una
edificació principal en planta baixa i tres pisos. Tot el conjunt consta dels següents
límits:
Nord

Sud
Est

Oest

- Amb la finca situada al carrer de Sant Miquel núm. 31, amb referència
cadastral 25 990 01, propietat de FINQUES CASADEMONT, SL i amb el carrer
de Sant Miquel
- Amb el carrer Baixada dels Jueus
- Amb la finca situada al carrer Sant Miquel núm. 9, amb referència cadastral 25
990 09, propietat de xxx, amb la finca situada al carrer Amigant 8, amb
referència cadastral 25 990 26, propietat de xxx i esposa, amb el carrer
Amigant, amb la finca situada al carrer Amigant 5, amb referència cadastral 25
990 27, propietat de FORUM, SA, amb la finca situada a la plaça Major 20, amb
referència cadastral 25 990 16, propietat de ODASAC IMMOBLES, SLU i amb
la finca situada al carrer Baixada dels Jueus 10, amb referència cadastral 25
990 21, propietat de xxx.
- Part amb el carrer de Sant Pere i part amb el carrer de Na Bastardes

Classificació del sòl: Sòl urbà
Qualificació urbanística: Sistemes. Equipament social (clau E.10)
Referència cadastral. 25 990 22
3. Aquesta última finca, ubicada al nucli antic de Manresa, estava qualificada pel Pla
general de Manresa, aprovat definitivament el dia 23 de maig de 1997, com a
Equipament sanitari-assistencial (clau E3). El dia 28 de juny de 2010 la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla
general, Pla d’equipaments de Manresa, que va qualificar la finca com a Sistemes.
Equipament. Social (clau E10). Per altra banda, el Ple de la Corporació va aprovar, el
dia 17 de setembre de 2001, el Pla integral de revitalització del nucli antic de Manresa,
amb uns objectius socials, econòmics i urbanístics i mediambientals, entre els quals es
troba la renovació i rehabilitació, la potenciació del nucli antic com a centre aglutinador
d’equipaments i serveis a nivell de ciutat i la dotació d’una bona xarxa d’equipaments
de barri. En data 18 d’octubre de 2004 el Ple de la Corporació va aprovar el Programa
de foment de barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial. Nucli antic de
Manresa, que inclou el Pla integral de revitalització del nucli antic (PIRNA). L’Ateneu
popular La Sèquia, espai de confluència de vuit col·lectius manresans, està utilitzant
actualment la finca per desenvolupar les seves activitats. Malgrat això, segons
l’Ajuntament, i especialment en aquest últim any, l’Ateneu constitueix un factor a tenir
en compte en l’àmbit de la vida cultural i de participació ciutadana a Manresa. El Ple de
la Corporació municipal va acordar, en sessió de data 16 de maig de 2013, reconèixer
l’Ateneu popular La Sèquia com a un espai beneficiós i necessari per al teixit social de
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la ciutat de Manresa i, en particular, per als veïns del barri antic, així com que les
activitats que es desenvolupen a la finca contribueixen al benestar, a la dinamització
cultural i a la inclusió social de les persones de la ciutat.
4. L’Ajuntament de Manresa està interessat en disposar de la finca propietat de l’Instituto
de las Religiosas Hijas de San José, descrita anteriorment, per tal d’atorgar-li el destí
que cregui més adequat en funció de la seva qualificació urbanística i tenint en compte
els objectius previstos en el Pla integral de revitalització del nucli antic de Manresa,
esmentat anteriorment.
5. Els serveis tècnics municipals han valorat la finca propietat de l’Instituto en SIS-CENTS
VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS (685.886,25 EUR), i la finca propietat de l’Ajuntament en CINC-CENTS
CINQUANTA-SET MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS (557.183,00 EUR), IVA
exclòs.
En conseqüència, i de comú acord, ambdues parts mostren la seva voluntat de signar el
present conveni d’acord amb els següents
PACTES
1. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant el present conveni, es compromet a transmetre a
l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José, totalment lliure de càrregues i ocupants,
amb tota la urbanització del sector conclosa i sense despeses pendents per aquests
conceptes, el domini de la finca de la seva propietat, situada al polígon Els Comtals
d’aquesta ciutat, i descrita en l’expositiu primer precedent.
2. L’Instituto de las Religiosas Hijas de San José, per la seva banda, es compromet,
mitjançant el present conveni, a transmetre a l’Ajuntament de Manresa el domini de la
finca de la seva propietat, situada al carrer de Sant Miquel núm. 11 d’aquesta ciutat i
descrita en l’expositiu segon del present conveni.
3. El pagament de la diferència de valor entre ambdues finques, a favor de l’Instituto,
s’efectuarà per l’Ajuntament de Manresa de forma ajornada, a raó del 50% durant l’any
2015 i el 50% restant durant l’any 2016.
4. Ambdós compromisos, i, per tant, l’obligació d’atorgar l’oportuna escriptura pública de
permuta, que tindrà lloc, com a màxim, el 30 de juny de 2014, queden condicionats
successivament a que l’Ajuntament de Manresa compti amb la plena aprovació de
l’expedient de permuta de conformitat amb la normativa d’aplicació, en especial a
l’obtenció de l’informe favorable de la Generalitat de Catalunya previst en la legislació
de patrimoni dels ens locals o a l’adopció dels acords necessaris per superar l’eventual
informe desfavorable. Arribat el dia 30 de juny de 2014 sense que aquestes
aprovacions siguin definitives, el compromís de permuta que avui es subscriu es
resoldrà automàticament, i quedarà sense efectes el contracte i les parts no es deuran
indemnització per cap raó.
5. L’Ajuntament de Manresa declara conèixer i acceptar l’estat de la finca del carrer Sant
Miquel núm. 11, pel que fa a la seva ocupació per l’Ateneu popular La Sèquia, i, en
congruència amb l’establert en l’acord plenari de 16 de maig de 2013, segons s’ha
exposat en el punt 3 de les manifestacions d’aquest document.
6. L’Instituto no suspendrà el procediment de desnonament en curs contra l’ocupació de
l’immoble per l’Ateneu popular La Sèquia, però, atenent l’interès de l’Ajuntament,
esperarà al dia 1 de juliol de 2014 per executar la sentència favorable, actualment
recorreguda, la qual cosa no passarà d’haver-se escripturat la permuta amb anterioritat.
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7. L’Ajuntament assumirà les despeses necessàries per al manteniment i la conservació,
en condicions adequades, de la finca que ha d’entregar, i la lliurarà degudament
delimitada amb la vorada corresponent. Pel que fa a la finca que ha d’entregar
l’Instituto, aquest no pot assegurar quin serà el seu estat en el moment de lliurament de
la possessió, mitjançant l’atorgament de l’escriptura de permuta, donada la seva
ocupació il·legal actual.
8. A dia d’avui cada propietari es troba exempt de l’impost sobre béns immobles que
grava la finca de la qual és propietari, segons disposa l’article 62 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, i l’article 15.1 de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Després de la permuta,
l’Instituto continuarà gaudint de l’exempció de l’IBI mentre la finca no es dediqui a
activitats econòmiques no exemptes, cosa que no succeirà mentre la mantinguin
desocupada, de conformitat amb l’esmentat article 15.1 de la Llei 49/2002. Per altra
banda, la permuta està exempta de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, per aplicació de l’article 15.3 de la Llei 49/2002.
9. L’Ajuntament de Manresa assumirà les despeses notarials que l’escriptura pública de
permuta generi, essent a càrrec dels respectius adquirents les despeses d’inscripció de
la titularitat que s’adquirirà.
10. Els pactes establerts en aquest conveni són d’obligat compliment a partir del moment
de la seva signatura. L’incompliment d’aquests pactes facultarà a la part complidora a
exigir el rescabalament pels danys i perjudicis que s’haguessin pogut ocasionar.
11. Les parts acorden sotmetre les divergències que poguessin sorgir en la interpretació i
compliment d’aquest conveni a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni, per duplicat, en el lloc i la
data indicats en el seu encapçalament, i en dóna fe el secretari general de la Corporació
Municipal de Manresa. “

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
el dictamen prové d’una proposició aprovada pel Ple de la Corporació el mes de maig
de 2013, presentada pel Grup municipal de la CUP, en la qual sol·licitava que es
reconegués el valor social de les activitats que s’estaven desenvolupant a l’edifici de la
Casa Amigant, a través de l’Ateneu Popular. Diu que també es demanava una solució
dialogada al conflicte legal que hi ha sobre l’edifici.
Diu que el dictamen proposa aprovar la minuta de conveni per a la permuta d’aquest
immoble per un solar industrial al Polígon dels Comtals.
Explica que un dels pactes del conveni recull la demanda de la propietat de paralitzar
l’execució de la sentència i, per tant, el llançament, i en el moment que es tinguin els
informes favorables de la Generalitat es podran formalitzar les escriptures.
A part de trobar una solució dialogada al conflicte legal, l’equip de govern ha
considerat que, per l’indret on s’ubica aquest edifici, i atenent que un dels programes
de govern era Donar Vida al Centre Històric, aquest edifici serà un punt important per a
la revitalització del nucli antic de Manresa.
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Acaba dient que el dictamen s’emmarca en aquestes dues variables i creuen que serà
positiu per a la ciutat, tenint en compte que el solar dels Comtals no permetia fer
política de ciutat, en canvi sí que ho farà aquest edifici situat al centre històric.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que si
s’aprova el conveni la ciutat no haurà guanyat un edifici, ja que aquest edifici ja era de
la ciutat des del moment que va ser ocupat per l’Ateneu la Sèquia i està obert a tota la
ciutat.
Entenen que és positiu el canvi de propietat ja que dóna més possibilitat d’entesa amb
les entitats que es troben a l’edifici i creu que a llarg termini facilitarà que es pugui
garantir un ús per a tota la ciutat.
Diu que si l’Ajuntament obté aquest edifici a un preu inferior al de mercat, és gràcies al
fet que està ocupat. Creu que l’ocupació efectiva de l’edifici ha facilitat el canvi de
propietari per una banda i per l’altra que s’acabi amb l’especulació.
Diu que això demostra que amb l’ocupació d’edificis buits fa que es pugui combatre
amb l’actitud especulativa dels propietaris, facilitant que se’ls pugui donar un ús.
Explica que malgrat que troben positiva la signatura del conveni, s’abstindran en la
votació del dictamen, en part, perquè els ho han demanat els col·lectius de l’Ateneu la
Sèquia i perquè han trobat algunes objeccions.
Creu que la principal causa és perquè el procés no ha vingut acompanyat d’un diàleg
que garanteixi les activitats de l’Ateneu en un futur.
Es pregunta com una entitat sense afany de lucre, les Religiosas Hijas de San José,
no hagin cedit aquest edifici -qualificat d’equipament-, a la ciutat de forma gratuïta.
Tampoc els sembla raonable que quedin exemptes de pagar l’IBI per un terreny
catalogat com a industrial.
El GMCUP valora positivament la proposta de conveni però s’abstindrà en la votació.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, creuen que aquest
immoble és molt important per a la ciutat de Manresa sobretot per la seva ubicació.
Diu que en primer lloc l’Ajuntament ha de valorar i fer un estudi sobre l’estat de
seguretat en què es troba l’edifici.
En segon lloc, si l’estudi és positiu, començar negociacions amb les diferents entitats
de la ciutat que puguin estar interessades en instal·lar-se en aquest edifici.
El GMPxC votarà favorablement el dictamen.

El senyor Domingo Beltrán, portaveu del Grup Municipal del PP, diu que s’han de
felicitar pel pas important que s’ha fet per a la ciutat de Manresa.
Manifesta que s’ha de fer front a les condicions d’habitabilitat perquè l’edifici compleixi
les normatives de seguretat, d’habitabilitat i usos i quines inversions s’hauran de fer
per poder posar en condicions els possibles usos de l’edifici.
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Creu que també seria necessari saber com s’amortitzarà aquesta inversió, quins usos
es donaran a l’edifici i quines noves entitats s’hi podran instal·lar.
Referent a la rehabilitació de l’edifici es demana si es podrà fer a curt o llarg termini
tenint en compte els recursos de què disposa actualment l’ajuntament.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que en un
ple anterior es va aprovar una proposta perquè el govern municipal actués de
mediador entre les dues parts signants perquè entenien que hi havia un conflicte,
d’una banda, uns col·lectius que havien utilitzat aquest edifici i, de l’altra, la propietat.
El GMERC entenia que fer de mediador volia dir trobar una solució per no demanar la
desocupació perquè no tenia cap sentit que un edifici continués estant buit i, per tant,
calia trobar una solució, o bé mitjançant un conveni de lloguer social o que permetés la
continuïtat de les activitats.
El GMERC ha vist que la solució no ha estat fer de mediadors entre les dues parts sinó
que s’ha optat per la compra de l’edifici, la qual cosa té una part positiva com és el fet
que en un futur aquest equipament sigui de titularitat municipal, però els genera molts
dubtes i preocupacions i per això s’abstindran en la votació.
Es pregunta com serà el futur d’aquest equipament ja que no hi ha hagut unes
negociacions prèvies, i si les entitats que estan instal·lades continuaran ocupant
l’edifici, o si s’ampliarà a d’altres entitats, i si ja es tenen els informes tècnics
necessaris per poder afirmar que les activitats no es paralitzaran. Són dubtes que
estan sobre la taula i que d’aquí a uns mesos es poden trobar amb problemes que ara
es desconeixen.
Entenen que hi ha una part positiva, pel fet de tenir patrimoni municipal per a la ciutat,
però tenen dubtes sobre com serà el futur de l’equipament i creuen que s’hauria
d’haver dialogat amb els col·lectius sobre el futur de l’edifici.
Demanen que a través del debat i la negociació del POUM es pugui crear un espai
públic, tant els jardins, com tota l’illa que formen part d’un espai que pugui donar nous
serveis a la ciutat.
Acaba la intervenció dient que el GMERC s’abstindrà en la votació pels dubtes sobre
quin serà el futur immediat d’aquest edifici.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que en primer
lloc l’equip de govern porta la resolució d’un acord plenari que per unanimitat els grups
municipals van aprovar fa uns mesos.
Manifesta que el seu grup municipal està d’acord en què l’equip de govern hagi optat
per la compra de l’edifici, malgrat que les circumstàncies econòmiques no siguin les
idònies.
Creu que el preu de compra és excel·lent tenint en compte que segons el cadastre té
una superfície de 2.456 m2 .
També creuen que és una bona operació ja que es posa en mans públiques nou
patrimoni al mig del barri antic.
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Recorda que donada la grandària de l’edifici, aquest havia acollit antigament un espai
residencial gestionat per la Fundació Sociosanitària de Manresa, està catalogat com a
equipament socioassistencial i, per tant, les possibilitats que l’Ajuntament de Manresa
pugui oferir tota una mena de serveis en aquest àmbit al nucli antic de la ciutat és molt
interessant.
Des del seu grup municipal ja van fer unes declaracions públiques on es deia que
veien amb bons ulls l’operació realitzada per l’equip de govern.
Afirma que és cert que hi ha interrogants com: el cost de manteniment de l’edifici, les
inversions necessàries per adequar-lo a les normatives de seguretat sobre les
instal·lacions elèctriques, incendis, sortides d’emergència i, sobretot també hi ha
l’interrogant de saber quin ús es farà de les instal·lacions.
Li ha sorprès la intervenció del Grup municipal de la CUP en el sentit d’elevar la queixa
als col·lectius que ara ocupen l’edifici, quan creu que ara hauran d’opinar tots els
contribuents de la ciutat de Manresa.
Diu que s’han de regularitzar el usos a què es destinarà l’edifici que ara passa a ser
propietat de la ciutat, ja que tothom està en el seu dret.
Esperen trobar solucions als dubtes que vagin sortint, i diu que el seu Grup intentarà
influir perquè es faci el més beneficiós per a la ciutat.
Acaba la intervenció dient que el seu grup votarà a favor del dictamen.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
vol matissar algunes intervencions que s’han fet.
Diu que s’està parlant d’una permuta i no d’una compravenda. Explica que la permuta
consisteix en canviar una cosa per una altra i si hi ha un diferencial, es fa en metàl·lic i
en aquest cas són 128.000,00 euros.
Diu que amb el solar dels Comtals no poden fer res i des del punt de vista del que pot
fer un ajuntament amb el seu patrimoni, és que aquest patrimoni reverteixi en forma de
bé per als ciutadans.
Explica que l’objecte del dictamen és intentar complir i donar solució al conflicte legal
que hi ha sobre l’edifici, sent aquest el punt de partida en què s’inicia la mediació.
La mediació s’inicia amb un procediment judicial i amb una sentència ferma i contrària
als col·lectius que ocupen l’edifici i que ordena el seu desallotjament, arribant a l’única
solució possible que s’ha pogut acordar.
Diu que les valoracions s’han fet segons el Reglament de valoracions que apliquen
uns coeficients i en cap cas surt cap coeficient que valori l’ocupació d’un edifici.
Acaba dient que pel que fa als usos que tindrà l’edifici en el futur, aquest tema s’ha
tractat al ple, tant el fet de reconèixer el valor social com d’instar en la mediació per
evitar un desenllaç conflictiu.
També explica que es podia haver aprovat per la Junta de Govern Local, però s’ha
volgut que sigui el Ple qui ho decideixi, tal i com s’acorda al punt primer del dictamen,
que en aquest cas avoca la competència delegada pel Ple en la Junta de Govern
Local.
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Respecte els dubtes i les pors que s’han comentat, diu que com que tots en formaran
part i de forma activa, tots s’hauran de mullar.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple
l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC i 2 GMPxC) i 7 abstencions (3
GMERC, 2 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

4.1.2

Dictamen sobre ratificació, si escau, de l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2014, referent a l’aprovació
inicial del Projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis de
Torrent del Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de
sanejament de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 2 de maig de 2014, que es transcriu a continuació:
“FETS :
1. La Junta de Govern Local, en sessió de 29 d’abril de 2014, va aprovar inicialment
el “Projecte constructiu de connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas
d’en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa
“ , amb un pressupost per a coneixement de l’administració de Dos-cents vuitanta
mil dos-cents cinquanta tres euros amb setanta tres cèntims ( 280.253,73 € ),
IVA exclòs.
2. En data 29 d’abril de 2014 el Secretari General de la Corporació ha emès informe,
de conformitat a l’informe jurídic obrant a l’expedient, llevat de les observacions
següents :
a. La competència per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, en
tractar-se d’un projecte l’execució del qual comporta l’expropiació forçosa de
béns i drets
b. Cal acreditar, mitjançant informe del Tècnic corresponent, l’existència de les
causes que justifiquen la tramitació de l’expedient pel procediment
d’urgència.
c. D’acreditar-se la urgència, el dictamen ha de pronunciar-se expressament
sobre aquest extrem en la seva part dispositiva.
I, proposant sotmetre els acords aprovatoris del projecte a la ratificació del Ple, tot
en aplicació de l’article 67 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
3. En data 30 d’abril de 2014 l’arquitecta, Cap de Secció d’Obra Pública, ha emès
informe tècnic on es justifica el caràcter urgent de l’obra a realitzar, i la necessitat
de tramitar la seva aprovació pel procediment d’urgència .
FONAMENTS DE DRET
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1. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió de 17 de novembre de 2011, va
delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de l’atribució plenària relativa a
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva
contractació o concessió , i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos,
fins a un import màxim del pressupost per a coneixement de l’Administració de
300.000,00 € , IVA exclòs.
2. L’article 38.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, estableix que l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries
correspon als diferents
òrgans dels ens locals, segons la distribució de
competències en matèria de contractació que estableix l’article 264 (actual 274)
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que l’execució d’aquests
comporti l’expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats pel Ple
de la corporació .
3. L’acord plenari de delegació de competències de 17 de novembre de 2011 no
contempla la delegació a favor de la Junta de Govern Local dels projectes que
comporten l’expropiació forçosa de béns i drets.
4. L’article 67 de la LRJAP estableix que l’Administració podrà convalidar els actes
anul·lables, subsanant els vicis dels quals adoleixin. L’acte de convalidació
produirà efectes des de la data que s’acordi.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD:
RATIFICAR, íntegrament, l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29 d’abril de
2014, de la transcripció literal següent :
“1. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat
“Projecte constructiu de connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas d’en Pla,
Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa “ amb un
pressupost per a coneixement de l’administració de Dos-cents vuitanta mil doscents cinquanta tres euros amb setanta tres cèntims (280.253,73 €), IVA exclòs. I
acordar la seva tramitació pel procediment d’urgència.
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24
d’octubre.
3. NOTIFICAR INDIVIDUALMENT aquest acord d’aprovació inicial a les persones
directament afectades que figuren a la relació de béns i drets a ocupar i, si s’escau,
expropiar, que figuren a la Memòria del Projecte.
4. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un
termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció
del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es
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podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de
conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals.
5. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, el Projecte se sotmetrà a l’aprovació definitiva de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, en aplicació del que preveu l’article 48.2 del text Refós de la
Llei d’Urbanisme . “

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, diu
que l’explicació d’aquest dictamen 4.1.2 i la del dictamen 4.1.3, serà la mateixa.
Diu que aquests dos projectes constructius formen part del Programa de Sanejament
d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2002), l’execució del qual s’ha anat prorrogant.
Explica que la Junta de Govern Local en sessió de 29 de juliol de 2013 va aprovar el
dictamen que acordava conferir a Aigües de Manresa, com a empresa gestora i
concessionària del clavegueram, l’execució d’un conjunt d’actuacions a la xarxa de
clavegueram.
La programació d’actuació per al 2014 comprenia cinc actuacions: Miralpeix,
Viladordis, La Guia, Pujada Roja i el Guix. D’aquestes: Viladordis, La Guia i Pujada
Roja tenen les llicències concedides i algunes ja s’estan executant, mentre que
Miralpeix i el Guix són els que quedaven pendents i que corresponen als dictàmens
4.1.2 i 4.1.3 respectivament.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC,
2 GMERC, 2 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 2 abstencions (1 GMERC i 1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC i el senyor Albert Pericas del
GMPxC es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

4.1.3

Dictamen sobre ratificació, si escau, de l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió del dia 15 d’abril de 2014, referent a l’aprovació
inicial del Projecte constructiu per a la connexió del Sector del Guix, de
Manresa, al sistema de sanejament de Sant Fruitós de Bages.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 2 de maig de 2014, que es transcriu a continuació:
“FETS
1. La Junta de Govern Local, en sessió de 15 d’abril de 2014, va aprovar inicialment
el “Projecte constructiu per a la connexió del Sector del Guix al Sistema de
sanejament de Sant Fruitós de Bages, amb un pressupost per a coneixement de
l’administració de CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE
Euros amb CINQUANTA cèntims (139.844,50 €), IVA exclòs.
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2. En data 29 d’abril de 2014 el Secretari General de la Corporació ha emès informe,
de conformitat a l’informe jurídic obrant a l’expedient, tret del que fa referència a la
competència per a la seva aprovació, que correspon al Ple en tractar-se d’un
projecte l’execució del qual comporta l’expropiació forçosa de béns i drets, i
proposant sotmetre l’acord de l’aprovació inicial a ratificació del Ple municipal, en
aplicació de l’article 67 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
FONAMENTS DE DRET
1. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió de 17 de novembre de 2011, va
delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de l’atribució plenària relativa a
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva
contractació o concessió , i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos,
fins a un import màxim del pressupost per a coneixement de l’Administració de
300.000,00 € , IVA exclòs.
2. L’article 38.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, estableix que l’aprovació dels projectes d’obres
ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de
competències en matèria de contractació que estableix l’article 264 (actual 274)
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que l’execució d’aquests
comporti l’expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats pel Ple
de la corporació .
3. L’acord plenari de delegació de competències de 17 de novembre de 2011 no
contempla la delegació a favor de la Junta de Govern Local dels projectes que
comporten l’expropiació forçosa de béns i drets.
4. L’article 67 de la LRJAP estableix que l’Administració podrà convalidar els actes
anul·lables, subsanant els vicis dels quals adoleixin. L’acte de convalidació
produirà efectes des de la data que s’acordi.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
seguent
ACORD:
RATIFICAR, íntegrament, l’acord de la Junta de Govern Local del dia 15 d’abril de
2014, de la transcripció literal següent :
“1. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat
“Projecte constructiu per la connexió del Sector del Guix al Sistema de
sanejament de Sant Fruitós de Bages, , amb un pressupost per a coneixement de
l’administració de CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE
Euros amb CINQUANTA cèntims (139.844,50 €), IVA exclòs.
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24
d’octubre.
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3. NOTIFICAR INDIVIDUALMENT aquest acord d’aprovació inicial a les persones
directament afectades que figuren a la relació de béns i drets a ocupar i, si s’escau,
expropiar, que figuren a la Memòria del Projecte.
4. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un
termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà
examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de
conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals.
5. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, el Projecte se sotmetrà a l’aprovació definitiva de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, en aplicació del que preveu l’article 48.2 del text Refós de la
Llei d’Urbanisme . “

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
aquest dictamen ja l’ha explicat en el punt anterior i que aprova el projecte d’obra
municipal ordinària, Projecte constructiu per la connexió del Sector del Guix al Sistema
de sanejament de Sant Fruitós de Bages.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC,
2 GMERC, 2 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i 2 abstencions (1 GMERC i 1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC i el senyor Albert Pericas del
GMPxC es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de
menjador de les llars d’infants municipals, curs 2014-2015.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 29 d’abril de
2014, que es transcriu a continuació:
“L’article 2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, estableix els
principis rectors del sistema educatiu, destacant-hi la universalitat i l’equitat com a
garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius.
Així mateix, tal i com assenyala la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d'infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels
infants entre els zero i els tres anys i d'atendre les necessitats de les famílies i les
noves realitats socials.
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Els infants de zero a tres anys han de tenir l'oportunitat d'exercir efectivament el dret
universal a l'educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per
l'Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució
d'aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d'accés als serveis de les llars
d'infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l'Administració local i,
concretament, els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i
ciutadanes.
La regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament té la voluntat d’impulsar l’aprovació
de les bases reguladores d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de
menjadors, destinats a nens i nenes de 0 a 3 anys de les llars d’infants municipals de
Manresa que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vistos els informes emesos pel cap de la Secció de Suport Jurídic en data 29 d’abril de
2014 i per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports en data 25 d’abril de
2014.
Per tot això, el regidor delegat d’Ensenyament, proposa a la Comissió Informativa i de
Control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta
proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a
l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2014-2015, amb el següent
text:
“BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ESCOLARITZACIÓ I
MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 2014-15
Base 1. Objecte
1. L’objecte d’aquestes Bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant procés selectiu de
concurrència pública, d’ajuts a famílies empadronades a Manresa amb infants de 0 a 3 anys
matriculats a les llars d’infants municipals de Manresa durant el curs 2014-2015 que es trobin
en les situacions següents:
Beques o ajuts per al servei escolar. Les bonificacions es concediran pel concepte de quotes
mensuals però no per la matrícula.
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1.1. Ajuts per a famílies monoparentals i nombroses: Els alumnes de famílies monoparentals i
nombroses classificades en la categoria general tindran una reducció del 30%. La reducció
aplicable a les famílies nombroses de categoria especial serà del 50%.
1.2. Ajuts a famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides amb el
requisit de la Base 2.
Beques per al servei de menjador:
Ajuts a famílies amb infants escolaritzats en llars d’infants municipals que facin ús del servei de
menjador i reuneixin els requisits de la Base 2.
Base 2. Beneficiaris i requisit
2.1. Ajuts a famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides.
Famílies amb ingressos totals anuals inferiors a 2 SMI (18.068,4€)
2.2. Ajuts per al servei de menjador
Podran sol·licitar l’ajut de menjador aquelles famílies en què, a banda de complir amb els
requisits establerts en el punt 2.1, treballin el pare i la mare o tutors legals. Excepcionalment
també es podran considerar aquells casos que determinin els equips socials bàsics d’atenció
primària municipal.
Aquest segon supòsit serà determinat d’ofici per part de l’Ajuntament, adjuntant informe social
motivat a l’expedient de la corresponent sol·licitud.
Base 3. Sol·licituds i documentació
1. Les famílies monoparentals i nombroses acreditaran documentalment aquesta condició en el
moment d’efectuar la matrícula a l’escola.
2. Les persones interessades a presentar sol·licitud d’acord amb la Base 2 d’aquesta
convocatòria podran recollir l’imprès específic que facilitarà la llar d’infants en el moment
d’efectuar la matrícula, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’acord
amb l’horari que se li hagi indicat a l’escola. Caldrà que hi adjunti la documentació següent:
Fotocòpia i original de:
•
•
•
•
o

DNI de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de convivència
En cas de persones estrangeres: permís de residència de tot el nucli familiar de
convivència i, en el seu defecte, passaport.
Llibre de família
Certificat de Vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de convivència.

Justificació d’ingressos:
•
•
•
•

Majors de 16 anys que treballin: 3 últimes nòmines
Majors de 16 anys perceptors d’alguna prestació de l’Oficina de Treball de la
Generalitat de Catalunya (OTG): certificat de prestacions mensuals.
Majors de 16 anys autònoms o d’alta en un dels règims especials de la Seguretat
Social: declaració trimestral d’ingressos o declaració de l’IRPF de 2012.
Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en relació a la percepció
de pensions i altres prestacions anàlogues (per exemple, prestacions per fills a càrrec).
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•
•
•

Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Família (OBF) en relació a la percepció de
pensió no contributiva de jubilació o d’invalidesa.
En el cas de persones amb grau de dependència, si s’escau, certificat d’ingressos
vinculats a la Llei de la Dependència.
Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es puguin justificar
ingressos, amb els documents esmentats, caldrà fer declaració responsable d’ingressos.
Les persones perceptores de PIRMI no caldrà que portin el justificant d’ingressos PIRMI,
l’Ajuntament de Manresa pot sol·licitar-ho directament al Departament pertinent.
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 16 anys que no tinguin ingressos, els
caldrà:
•
•

Certificat negatiu de l’OTG
Certificat negatiu de l’INSS

Les persones del nucli familiar de convivència majors de 65 anys que no percebin cap pensió:
certificat negatiu de PNC
Les persones del nucli familiar de convivència menors de 65 anys amb un grau de discapacitat
superior o igual al 65% que no percebin cap pensió: certificat negatiu de PNC.
En cas de separació o divorci: conveni regulador de separació presentat al jutjat o
sentència de divorci on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció
o pensió. En el cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la
sentència.
Per acreditar la situació familiar si s’escau també aportar:

o

o
•
•
•
•
Ö
Ö
Ö
Ö

Carnet de discapacitat
Carnet de família monoparental
Carnet de família nombrosa
Resolució de grau de dependència
Certificat Vida laboral - per internet www.seg-social.es o trucant al 901502050
Certificat de prestacions de l’OTG - per internet www.sepe.es
Certificats de pensions o prestacions anàlogues de l’INSS - C. Bruc, 138-140 Manresa
Certificats de pensions de l’OBF – (Avda.Verge de Joncadella s/n Manresa)

3. L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per a l’atorgament d’ajuts podrà
requerir els documents complementaris que consideri necessaris per a un coneixement
adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas.
Base 4. Especificacions de la documentació general
1. En el cas de presentar sol·licitud d’acord amb la Base 2 i aquesta sigui presentada per
unitats familiars de les quals les administracions tributàries no disposin de dades de tots els
membres computables, serà el/la sol·licitant qui haurà d’aportar informació fefaent sobre la
situació econòmica de renda i patrimoni de la seva unitat familiar, o bé es demanarà al
sol·licitant la presentació del resum de la declaració anual de l’IRPF o els certificats
d’imputacions de l’exercici corresponent - segons correspongui - dels membres computables
de la seva família, així com de la resta de documentació que es consideri necessària per
determinar la renda per càpita. La documentació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies
hàbils.
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2. En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació citada anteriorment,
l’Ajuntament en requerirà l’aportació a l’interessat, el qual disposarà d’un termini màxim de deu
dies hàbils per presentar-la a l’Ajuntament des de la corresponent comunicació.
Base 5. Documentació especial
1. En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part de l’administració
tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant informe social que s’acompanyarà,
en el seu cas, de la informació tributària de la qual es disposi.
Base 6. Procediment per sol·licitar els ajuts.
1. Els interessats hauran de presentar l’imprès de sol·licitud degudament complimentat signat
per tots els membres computables d’acord amb la base 3.3.
2. El lloc de presentació de les sol·licituds és l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
Base 7. Termini de presentació
1. El termini ordinari de presentació de sol·licituds es determinarà a l’acte de convocatòria. La
presentació de la documentació es farà d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a l’escola a
les persones interessades.
2. Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a les llars d’infants que s’hi matriculin una
vegada iniciat el curs escolar que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini ordinari i
sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts a la base 2.
3. D’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran presentar sol·licituds durant el
curs per a alumnes la família dels quals tingui una variació substancial en la seva renda
familiar per:
-

Defunció i/o incapacitat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Privació de llibertat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Abandonament familiar d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Embargament de béns i/o rendes d’un o ambdós cònjuges responsables legals del menor.
Situacions d’atur involuntari sobrevingudes per part d’algun dels membres de la unitat
familiar.

Base 8. Baremació i avaluació de l’ajut
1. La Comissió d’avaluació procedirà a baremar les sol·licituds presentades amb aplicació de
les puntuacions previstes a l’annex 1 i formularà proposta de resolució que serà elevada a
l’òrgan instructor.
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la prelació dels alumnes ordenats
de major a menor puntuació i la quantia total de la beca si aquesta és quantificable o el
percentatge del cost d’escolarització que significa d’acord amb la base 11.
3. La proposta de resolució serà exposada a les cartelleres de les llars d’infants durant el
termini que estableixi l’acte de convocatòria per tal que els interessats puguin formular les
al·legacions que estimin convenients en el mateix termini.
4. La Comissió d’avaluació, un cop baremades les sol·licituds, podrà plantejar a la proposta de
resolució la reserva de part de la dotació pressupostària per a noves matriculacions o canvis
econòmics de la unitat familiar d’acord a la base 7.3.
Base 9. Atorgament dels ajuts
Acta de la sessió plenària núm. 7, de 15 de maig de 2014

57

1. La resolució emesa per l’òrgan competent serà notificada a cada un dels interessats.
Base 10. Noves adjudicacions
1. Quan s’hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s’incrementi l’establerta inicialment,
els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases 7.2 i 7.3 podran obtenir
beca sempre que obtinguin la puntuació necessària.
Base 11. Import dels ajuts
En el cas d’ajuts per situació econòmica desafavorida i d’ajuts per a menjador:
11.1. Ajuts a famílies monoparentals i nombroses de categoria general:
Servei escolar: a més del 30% de bonificació per família nombrosa tindran dret a beca del 20%
suplementari les sol·licituds que tinguin 1 punt i del 50% suplementari les sol·licituds que
tinguin 2 o més punts.
Menjador: Tindran dret a beca del 50% les sol·licituds que tinguin 1 punt. Tindran dret a beca
del 80% les sol·licituds que tinguin 2 o més punts.
11. 2. Ajuts a famílies monoparentals i nombroses de categoria especial:
Servei escolar: a més del 50% de bonificació per família nombrosa especial tindran dret a beca
del 30% suplementari les sol·licituds que tinguin 2 o més punts.
Menjador: Tindran dret a beca del 50% les sol·licituds que tinguin 1 punt. Tindran dret a beca
del 80% les sol·licituds que tinguin 2 o més punts.
11.2. Ajuts a famílies no nombroses ni monoparentals:
Tindran dret a beca del 50% per al servei escolar i/o de menjador les sol·licituds que tinguin 1
punt
Tindran dret a beca del 80% per al servei escolar i/o de menjador les sol·licituds que tinguin 2 o
més punts
Base 12. Pagament dels ajuts
1. El pagament dels ajuts pel servei escolar i pel servei de menjador es farà de manera
indirecta mitjançant la reducció, en la part proporcional que correspongui, de la quota que hagi
de satisfer el beneficiari a l’empresa concessionària del servei municipal de llars d’infants.
Base 13. Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions
1. Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, els
centres docents ho comunicaran de manera immediata a l’Ajuntament de Manresa.
2. Es podrà retirar la beca i/o ajuda de menjador a l’alumnat que no assisteixi regularment al
centre.
Annex 1
Barem per a la concessió d’ajuts
A. Dades econòmiques
- famílies amb ingressos totals anuals inferiors a 2 SMI (18.068,40) : 1 punt
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- famílies amb ingressos totals anuals per càpita inferiors a un terç del SMI (3.011,40) : 2 punts
B. Dades sociofamiliars
Per situació d’infants en acolliment: 1 punt
Per situació de discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans: 1 punt.
C. Dades de situacions especials
Per situació de risc social:
situació d’alt risc social: 2 punts
situació de risc social: 1 punt
Per situació de risc i manca de dades valorada per un tècnic municipal: 2 punts
Annex 2
Conceptes:
Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la unitat familiar
el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els
germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar; germans
amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents dels pares que justifiquin
la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de
convivència corresponent.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable
aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici de que en la renda de
la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica.
Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la
unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l’ajut la documentació
necessària per acreditar-ho.”
Segon.- Publicar i sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix,
s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci de
publicació del text.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”

El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament, manifesta que el
dictamen fa referència a l’aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts
per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2014-2015.
Comenta que a partir de l’acord entre els departaments d’Ensenyament i Serveis
Socials s’intentarà garantir el màxim possible que no hi hagi cap família que tingui
algun nadó en els serveis EBAPS municipals susceptibles de tenir algun tipus d’ajut
per poder accedir a la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de
menjador que pogués quedar al marge.
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Explica que els elements que garantiran les bases reguladores de la concessió d’ajuts
per les llars d’infants municipals, són entre d’altres que es tindran en compte el nivell
d’ingressos, de manera que hi haurà més famílies que tindran la possibilitat de fer la
petició de l’ajut respecte l’any anterior, i des dels Serveis Socials sempre podran fer un
dictamen d’alt risc social que permetria tenir aquest ajut en la màxima quantia prevista,
si fos el cas.
També està previst que, malgrat els terminis de la convocatòria, qualsevol element
sobrevingut en alguna família, es tindrà en compte per poder adherir-se al possible ajut
en el moment en què es sobrevingui aquesta situació familiar, de la mateixa manera
que si hi ha algun infant que s’incorpori al servei amb el curs iniciat es podrà fer la
valoració.
Acaba dient que aquests són els elements que fonamentalment es volien garantir per
poder aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’escolarització i pel
menjador.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC
i 2 GMERC) i 7 abstencions (1 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Pere Culell del GMERC es trobava fora de la sala en el
moment de la votació.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial per despeses relacionades amb el Consell d’Infants.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 6 de maig de
2014, que es transcriu a continuació:
“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 3.072,60 euros,
referent a la dinamització del Consell d’infants pels dies lectius del segon trimestre del
curs escolar 2013/2014 i que comprèn els dies lectius del període entre el 8 de gener i
el 31 de març de 2014.
Vits l’informe emès per la cap de servei d’Ensenyament, Cultura i Esports que acredita
l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el reconeixement del
crèdit extrajudicial a favor de de La Xarranca, Fundació socioeducativa privada, amb
NIF: G64708779, per un import de 3.072,60 € (exempt d’IVA).
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al
pressupost prorrogat 2014.
Consideracions legals
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i,per tant de la seva exigibilitat.
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost prorrogat 2014 determina que
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases
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d’autorització i compromís requereixen d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer
l’obligació.
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem
davant de la necessària prestació del servei.
Per tot l’exposat, el regidor d’Ensenyament proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS
Reconèixer a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de La Xarranca, Fundació sòcioeducativa privada (NIF: G64708779) pel
concepte que a continuació s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable
del Servei.
Data registre
2-04-2014

Factura
20140185

Concepte
Dinamització consell
d’infants 2n trimestre
curs 2013/2014

Import en €
3.072,60

Partida
323.0.226.99

“
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament, manifesta que el
dictamen fa referència al reconeixement de crèdit extrajudicial per la presentació amb
retard d’una factura pels serveis prestats per qui gestiona la dinamització del Consell
d’infants i pel primer trimestre d’aquest any 2014.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC,
2 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMERC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Pere Culell, del GMERC, es trobava fora de la sala en el
moment de la votació.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la revisió de l’Ordenança
de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que el Parlament de Catalunya en el ple monogràfic sobre l’increment de la
pobresa i les desigualtats, va aprovar la resolució 577/X, que en el seu punt 3.g
disposa “instar els municipis a promoure la revisió de les ordenances de civisme i dels
plans de seguretat perquè no accentuïn l’estigmatització i la penalització de persones
en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa”.
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Atès que des del moment en què va ser proposada, diverses entitats i partits polítics
de la ciutat van manifestar el seu descord amb l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana de Manresa, desacord que es va plasmar en la presentació de diverses
al·legacions al text per part dels mateixos grups i les associacions, la majoria de les
quals van ser desestimades.
Atès que entre les al·legacions que es van desestimar n’hi havia que feien referència a
l’estigmatització i criminalització de les persones amb pocs recursos que suposava el
plantejament general de la normativa i alguns dels seus aspectes concrets, com ara
aquelles que sol·licitaven la supressió dels articles en què es penalitza la mendicitat
(art. 23); l’oferiment de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (art. 26); el consum de
begudes alcohòliques en els espais públics i el consum de drogues tòxiques,
estupefaents i substàncies psicotròpiques en espais o vies públiques (art. 31);
acampar a les vies i els espais públics, utilitzar els bancs i els seients públics per a
usos diferents als quals estan destinats, rentar-se, banyar-se o bé rentar roba en fonts
ornamentals o de boca, agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques
per a ús privatiu (art. 36); estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les
baranes de terrats que donin directament a espais públics (art. 47), entre d’altres.
Atès que els articles mencionats són els responsables de bona part de les sancions
imposades per l'ajuntament (més de 100 sancions només l'any 2013).
Atès que fins i tot el Pla de Civisme d’aquest ajuntament reconeix que la majoria dels
comportaments mencionats “tot i ser inclosos en l’esborrany d’ordenança són
discutibles com a comportaments incívics”.
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Iniciar una revisió general de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana
aprovada el juliol del 2012 per tal de modificar qualsevol plantejament o article del text
que pugui accentuar l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta
vulnerabilitat i pobresa, atenent la instància formulada en el punt 3.g de la resolució
577/X del Parlament de Catalunya.
Segon.- Crear, amb aquesta finalitat, un grup de treball en què, a més dels tècnics i els
grups municipals, hi puguin participar entitat ciutadanes, especialment aquelles
implicades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, que estudiï el text i que
proposi un nou redactat per a sotmetre a votació del ple.
Tercer.- Deixar en suspens l’aplicació de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana mentre no s’aprovi un nou redactat que estigui d’acord amb la resolució
577/X del Parlament de Catalunya.”

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup sempre ha estat contrari a l’Ordenança de civisme per diversos motius, però
sobretot pel tema de la criminalització i de l’estigmatització de la pobresa.
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En el seu moment ja van presentar, conjuntament amb una quinzena d’entitats de la
ciutat, al·legacions contra els articles que tracten sobre la mendicitat, el consum de
begudes, agafar l’aigua de les fonts, etc.
Recorda que fa uns dies en un ple extraordinari del Parlament de Catalunya sobre la
pobresa es va reconèixer que hi ha moltes ordenances que estigmatitzen i
criminalitzen la pobresa i es va instar tots els ajuntaments del país que fessin una
revisió de les seves ordenances.
La proposició que presenta el GMCUP demana el compliment de la Resolució 577/X
del Parlament de Catalunya, que insta els municipis a promoure la revisió de les
ordenances de civisme perquè no accentuïn l’estigmatització i la penalització de
persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa.
Per tot l’exposat el GMCUP demana la creació d’una comissió, amb la participació de
les entitats ciutadanes implicades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, així
com deixar en suspens l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana mentre no
s’aprovi un nou redactat.
Pel que fa a l’esmena de substitució proposada per l’equip de govern, tot i que
s’elimina la part del redactat que proposava “Deixar en suspens l’aplicació de
l’Ordenança...”, com que es compromet a crear una Comissió de Valoració on hi hagi
representades entitats implicades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, i ferho en un termini que consideren raonable, el GMCUP la votarà favorablement.

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans,
manifesta que tan bon punt l’equip de govern va tenir coneixement de l’aprovació
d’aquesta Resolució del Parlament es va posar a treballar per parlar-ne amb la resta
de grups per si calia crear una comissió o convocar la Comissió de Valoració de
l’Ordenança de civisme, creada l’abril de 2013, per tal de veure si hi havia algun
desencaixament entre la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya i
l’Ordenança de civisme.
Durant aquest debat a nivell d’equip de govern va ser quan el GMCUP va presentar la
proposició i es va decidir tirar-ho endavant.
L’equip de govern considera que no es tracta de fer una revisió global de l’Ordenança,
aprovada per una majoria prou àmplia, ja que durant els dos anys que fa que s’aplica
no ha generat cap problemàtica ni ha estat conflictiva.
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta Resolució i que el GMCUP ha
presentat la proposició per tal veure si hi ha cap desencaixament, el GMCiU ha
presentat una esmena de substitució dels acords de la proposició, que respectant
l’essència del que planteja el GMCUP, proposa un nou redactat que, en lloc de deixarla en suspens com es demanava en el punt tercer, posaria en marxa la Comissió de
Valoració perquè iniciï el procediment de modificació de l’ordenança en el cas de
constatar alguna contradicció, comptant amb la participació de les entitats implicades
en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
Per tot l’exposat demana el vot favorable a l’esmena presentada pel GMCiU.
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La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu grup
votarà favorablement l’esmena presentada pel GMCiU ja que ve donada pel Ple sobre
la pobresa que es va fer al Parlament i també perquè quan es va presentar la
proposició per part del GMCUP, sobre la revisió de l’ús de l’aigua de les fonts, en
l’argumentari del GMERC ja es va exposar que convindria una revisió més profunda de
tota l’ordenança.
També consideren una mica oportunista aquesta proposició del GMCUP, si més no
per la utilització que n’estan fent de les dades de l’aplicació de l’ordenança durant
aquests dos anys de vigència, ja que majoritàriament les sancions aplicades són per
conductes incíviques, per malmetre l’espai comú i no per qüestions socials, ja que si
es fa una anàlisi, anant molt enllà podrien ser tres les que s’han aplicat per aquests
motius.
Diu que sovint sembla que interpreten aquesta ordenança com una intromissió a la
llibertat individual, però l’Ordenança tracta sobre el civisme, un valor republicà que cal
entendre com aquell comportament que ha d’assumir tothom i que ha de formar part
del pacte entre l’individu i la comunitat, que ens porta la convivència entesa com el
respecte a la diversitat i a la pluralitat de manifestacions en l’espai públic i que és la
garantia de la plena llibertat individual i que ha de ser l’objectiu fonamental del civisme.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que el
seu grup votarà favorablement l’esmena del GMCiU perquè és més adequada per fer
front a aquesta revisió de l’Ordenança, entre d’altres coses perquè consideren que el
punt tercer de la proposició del GMCUP no és adient ja que una cosa és revisar
l’ordenança i una altra deixar-la sense efectes.
Una ordenança pot ser susceptible de ser revisada com en aquest cas, a instància
d’una Resolució, perquè es revisi si alguns dels seus articles poden atemptar contra
alguns aspectes que estiguin poc clars, que està segur que no era la voluntat de cap
grup d’aquest Consistori, tot i que sí és cert que el GMPSC, quan es va discutir
l’ordenança, va fer esment que en alguna situació sobre mendicants a la via pública
s’estava confonent algun terme.
El GMPSC considera que l’ordenança, en molts dels seus articles, és plenament
vigent, adequada i que regula la convivència entre els ciutadans i, per tant, l’esmena
del GMCiU posa remei a aquesta petició de suspensió, ja que si no haurien votat
negativament a la proposició. Tot i que la proposició del GMCUP està feta amb bona
voluntat, ja que fa esment a una Resolució del Parlament, el GMPSC creu que de
vegades el GMCUP té l’habilitat per portar les coses a un terreny complicat.
El GMPSC votarà favorablement a l’esmena presentada pel GMCiU.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi més intervencions, sotmet
l’esmena presentada pel GMCiU a la proposició 6.1 del GMCUP a votació, i el Ple
l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2
GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
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6.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per instar el Servei Català de la
Salut a eixugar el deute amb les farmàcies.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 12 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Atès que els impagaments de la Generalitat de Catalunya a les farmàcies posen en
perill la viabilitat de les apotecaries i obliguen els farmacèutics a respondre a aquests
incompliments amb crèdits i el patrimoni personal propi per avançar els diners que es
deuen als proveïdors.
Vist que el passat 29 d’abril els farmacèutics van cobrar de nou tard un pagament, el
del mes de gener, que s’hauria d’haver fet efectiu el 5 de març. Actualment els
apotecaris tenen pendent cobrar la factura del mes de febrer, que ascendeix a 105,7
milions d’euros, i que la Generalitat hauria d’haver abonat el passat 5 d’abril.
Vist que el passat 5 de maig els farmacèutics catalans haurien d’haver cobrat la
factura corresponent als medicaments dispensats al març, però, segons els col·legis
de farmacèutics, la Generalitat ja els havia anunciat que no cobraran fins a finals de
maig, un altre cop amb 55 dies de retard respecte al concert amb el CatSalut.
Atès que els medicaments són un bé necessari i essencial per la salut dels ciutadans i
el benestar de la població ha de ser una prioritat. L’actuació de la Generalitat fa perillar
la seva dispensació i la continuïtat de les prop de 3.100 farmàcies que hi ha a
Catalunya, que ja van perdre un 10% dels empleats entre 2011 i 2012. A la demora en
el pagament s’hi afegeix l’impacte de més d’una dècada de mesures encaminades a
reduir la despesa farmacèutica, que han reduït la partida destinada a medicaments
dispensats en les farmàcies en un 22%.
Atès que els impagaments del Servei Català de la Salut poden causar un greu
perjudici a les arques públiques en haver d’abonar als apotecaris interessos de
demora amb posterioritat. Els impagaments estan motivant que titulars d’oficines
farmacèutiques iniciïn accions legals contra la Generalitat de Catalunya per reclamar
interessos de demora, que en d’altres comunitats autònomes ja han derivat en
sentències en què es condemna les respectives administracions autonòmiques a
paga’ls-hi.
Atès que existeix un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les
farmàcies enteses com a pimes i donar entrada a un oligopoli d’empreses
multinacionals que acabin dominant el sector.
Atès que l’administració pública té l’obligació moral de predicar amb l’exemple pel que
fa al compliment de les obligacions financeres i liquidar els deutes amb la major
celeritat possible.
El Grup Polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Manresa als farmacèutics que
pateixen els incompliments i l’abandonament per part de la Generalitat de Catalunya.
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Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb les farmàcies
catalanes,respectar el calendari provisional de pagaments i fixar-ne un de definitiu que
escurci els terminis de pagament actuals.
Tercer.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns, a les oficines de
farmàcia del nostre municipi, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, a
l’Associació Catalana Farmacèutics no Empresaris (ACFONE), a la Federació
d’Associacions
de
Farmàcies
de
Catalunya
(FEFAC),
a
l’Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya (AFRUC), a l’Associació de
Farmàcies de Barcelona (AFB), a l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial
(AGFE), a l’Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL) i a l’Associació
de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).”

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, manifesta que
segons ha informat el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, el Servei Català
de la Salut (CatSalut), ha tornat a endarrerir-se en el pagament de la factura dels
medicaments receptats al sistema públic de Salut, que ja acumula un deute de 222,6 M€
amb les farmàcies catalanes.
Diu que aquest contenciós entre farmàcies i Generalitat ve de lluny. El 2011 el Consell de
Col·legis de Farmacèutics va donar a conèixer un estudi en què assegurava que el 9% de
les farmàcies catalanes estaven en una situació bastant compromesa, en no poder fer front
als pagaments als proveïdors com a conseqüència dels retards de la Generalitat i les
retallades en despeses de salut.
L'any següent, a l'octubre del 2012, el conflicte no només no s'havia desbloquejat, sinó que
s’havia agreujat. Els retards i els impagaments de la Generalitat es van intensificar, i les
farmàcies van fer una jornada de vaga per reclamar 180 milions de deute al Govern
autonòmic.
El maig del 2013, el deute vençut de la Generalitat a les farmàcies, sense aplicar cap tipus
d’interès, pujava a 270 M€, arribant un any després de la vaga als 310 M€.
Segons va informar el Col·legi de Farmacèutics el 2014 comença amb demores de 55 dies
per fer efectius els cobraments respecte a la data a la qual s’havia compromès el govern
català, tot i que es va comprometre per escrit a regularitzar els pagaments durant aquest
any, per la qual cosa els farmacèutics catalans van tornar a denunciar que la Generalitat
incompleix el termini de pagament establert en el concert signat entre el CatSalut i les
farmàcies, amb un import pendent de cobrament de 108 M€ més, corresponent a les
receptes dispensades el novembre de 2013.
La factura l’haurien d’haver cobrat el passat 5 de gener i el Consell de Farmacèutics tem
que passi el mateix com va passar amb la factura d’octubre, que es va cobrar el 30 de
gener passat, sumant ja dos mesos de deute de les receptes dispensades el novembre i
desembre.
El 5 d’abril la Generalitat tampoc va abonar les factures dels medicaments dispensats
durant el mes de febrer, que ascendeix a 105,7 M€, a la qual cal sumar la de gener, que
ascendeix a 116,9 M€.
Explica que com que la Generalitat no pot acudir als mercats financers i el govern
d’Espanya ha de demanar diners al mercat financer per pagar i com que té un bon ràting,
fa l’operació financera per aconseguir diners per a les CCAA.
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En aquest sentit, la Generalitat haurà de retornar els diners que l’estat espanyol paga als
proveïdors en un termini de 10 anys i pagar uns interessos baixos pels serveis financers.
El govern d’Espanya va pagar el novembre passat un total de 1.431 M€ als proveïdors de
la Generalitat que no han cobrat, com per exemple les farmàcies a les quals el govern
devia en aquella data més de 400 milions, sense comptar els hospitals i les entitats socials
que ofereixen serveis concertats.
Afegeix que en les partides de diners incloses en el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) és
la Generalitat qui prioritza i distribueix segons el seu parer, cosa que pel que sembla no ho
està fent gaire bé.
Els impagaments del Servei Català de la Salut poden causar un greu perjudici a les arques
públiques en haver d’abonar als apotecaris els interessos de demora amb posterioritat.
Aquests impagaments estan provocant que molts farmacèutics iniciïn accions legals contra
la Generalitat de Catalunya per reclamar els interessos de demora que, en altres
comunitats autònomes, ja han derivat en sentències en què es condemna les respectives
administracions autònomes a abonar-los.
El GMPxC creu que hi ha un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de
farmàcies enteses com a pymes i donar entrada a un oligopoli d’empreses multinacionals
que acabin dominant el sector, la qual cosa només agreujaria una situació que per a les
pymes ja és força complicada.

L’alcalde sotmet la proposició 6.2 a votació, i el Ple la rebutja per 16 vots negatius (11
GMCiU, 3 GMERC i 2 GMPP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC), i 4 abstencions (2
GMPSC i 2 GMCUP).
Es fa constar que el senyor José Luis Irujo, del GMPSC, es trobava fora de la sala en
el moment de la votació.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde recorda que els assumptes sobrevinguts 7.1 i 7.2 s’han debatut
conjuntament amb el punt 3.1.1 de l’ordre del dia.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.

Acta de la sessió plenària núm. 7, de 15 de maig de 2014

67

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 16 i 19, que
corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 1 i 15 d’abril ; i
de les actes núm. 17,18, 20 i 21, de les sessions amb caràcter reservat
dels dies 8, 15, 22 i 29 d’abril, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions núm. 16 i 19, que corresponen a les sessions amb
caràcter públic dels dies 1 i 15 d’abril; i de les actes núm. 17,18, 20 i 21, de les
sessions amb caràcter reservat dels dies 8, 15, 22 i 29 d’abril, respectivament, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

10.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

Data
d'entrada

17-04-2014

Organisme

Generalitat de
Catalunya

Ministeri
d’Agricultura ,
07-05-2014
Alimentació i
Medi Ambient

Remitent

Dep. de Justícia –
Secretaria de
Relacions amb
l’Administració de
Justícia

Gabinet Tècnic

Acord municipal

Acord de Ple 18-02-2014
-Proposició dels Grups Municipals de CiU,
PSC, ERC i CUP, de rebuig a la reforma de
la Llei orgànica del Poder Judicial, a
proposta del Consell Municipal de
Solidaritat.
Acord de Ple de 15-04-2014
- Proposició del GM de la CUP en suport a
la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i
a la lluita pels cabals ambientals.

11.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

11.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’edifici i els terrenys del
convent de les monges Caputxines del carrer Talamanca.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Quines gestions ha fet l’equip de govern municipal per tal d’aconseguir la cessió de
l’edifici i els terrenys del convent de les monges Caputxines del carrer Talamanca a la
FUSSAM a fi d’ubicar-hi una residència per a gent gran?”

El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de govern, manifesta que aquesta és una
proposta que planteja i treballa la direcció professional de la FUSSAM i a partir d’aquí com
a govern s’actua amb la voluntat d’afavorir les gestions necessàries perquè arribi a bon
port, perquè creuen en la proposta i per la implicació directa ja que es presideix tant el
Patronat com la Comissió executiva de la FUSSAM, que inclou gestions amb el Bisbat.
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11.2

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la trobada que l’Alcalde de
Manresa va realitzar el dia 29 d’abril amb dirigents del banc que opera
amb el nom de Catalunya Caixa.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“En relació a la trobada que l’Alcalde de Manresa va realitzar el dia 29 d’abril amb
dirigents del banc que opera amb el nom de Catalunya Caixa: A quins compromisos es
va arribar per tal d’aturar els desnonaments hipotecaris i posar a lloguer social els
habitatges buits propietat d’aquesta entitat?”

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, informa que es va fer un repàs general dels temes que impliquen ambdues
parts, i bàsicament referent als compromisos en temes d’habitatge recorda que va ser una
de les primeres entitats que ja va negociar amb l’ajuntament, tant el tema de dació
hipotecària com també en oferir pisos que tenien amb lloguer social. En aquesta reunió es
va repassar la continuïtat en aquests temes i s’està portant a terme com es va iniciar a
principis del 2012.

11.3

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre les gestions que ha fet
l’equip de govern davant la Generalitat de Catalunya per tal de solucionar
l’estat deficient del ferm de la carretera C-37z des de la sortida de la ciutat
fins a la connexió amb la C-25.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Quines gestions ha fet l’equip de govern davant la Generalitat de Catalunya per tal de
solucionar l’estat deficient del ferm de la carretera C-37z des de la sortida de la ciutat
fins a la connexió amb la C-25?”
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat de Mobilitat, informa que amb data 1 de
febrer de 2013 va tenir lloc la primera reunió de tot un seguit de reunions i peticions
telefòniques que han culminat amb uns informes tramesos per escrit el març de 2014, en
què se sol·licita la reparació urgent d’aquest tram de carretera de la seva titularitat.

11.4 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el cost econòmic de la
consulta sobre la possible ampliació de la Plaça Sant Domènec i quina part
correspon a hores extres dels treballadors municipals.
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Quin ha estat el cost econòmic de la consulta sobre la possible ampliació de la Plaça
Sant Domènec? I, del total, quina part correspon a hores extres dels treballadors
municipals?”
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La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i
Gent Gran, informa que el material i els recursos per portar a terme la campanya
informativa: la sessió informativa, el debat, el tríptic informatiu, la bustiada a les llars de
Manresa, les jornades de portes obertes al Conservatori, el material per l’exposició, sobres
i paperetes per a la votació, sumen un total de 3.853,97 €.
Pel que fa al personal, amb seguretat social inclosa, suma un import de 12.932,19€.
Aprofita per agrair al personal municipal la bona feina que han fet durant tot aquest procés
i en l’organització de la consulta.

11.5 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la construcció d’una pista
de vòlei platja a Manresa.
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“El novembre de 2011 es va aprovar en ple la voluntat de construir una pista de vòlei
platja a Manresa. A què es degut que no s'hagi executat aquesta decisió? Hi ha algun
termini pel compliment del mandat del ple?”

La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i
Gent Gran, informa que el 17 de novembre de 2011 es va aprovar per 18 vots afirmatius i
6 abstencions la proposició del Grup Municipal de la CUP, amb l’esmena del GMCiU
incorporada, que acordava que l’Ajuntament, en col·laboració amb els practicants de
l’esport a la ciutat, construeixi una pista per jugar a vòlei platja a la llera del riu Cardener, al
seu pas per la zona esportiva del Congost, al marge esquerre, als voltants del Pont Nou
quan la situació econòmica ho permeti.
L’equip de govern continua amb la voluntat de portar-ho a terme, però l’acord no marca
terminis sinó que cal que hi hagi disponibilitat econòmica cosa que actualment, degut a la
situació econòmica actual, no ha estat possible.

L’alcalde desitja a tothom unes bones eleccions europees el proper dia 25 de maig, amb
una bona participació, i retrobar-se el proper dia 29 de maig per debatre el ple extraordinari
de Pressupostos.

Tot seguit 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
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