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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 2/2014 
Dia:  18 de febrer de 2014 
Hora:  19.00 h  a  00.12 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa  
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Ruth Guerrero Rodríguez 
M. Jesús Pérez Alonso 
Sònia Diaz Casado 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents justificats 
Domingo Beltran Arnaldos 
Adam Majó Garriga 
 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 2 

ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 1, que va tenir 
lloc el dia 16 de gener de 2014. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  441, de 15 de gener de 2014, 
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2014, dins del 
pressupost prorrogat  vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 523, de 23 de gener de 2014, 

sobre activació per als dies 22 i 23 de febrer de 2014, i en fase d’alerta, del Pla 
d’actuació municipal per a fires i espectacles i, més concretament, per la Fira 
de l’Aixada.  

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 696, de 30 de gener de 2014, 

sobre actualització del contingut del Pla d’Actuació Específic pel Carnestoltes 
Infantil de la Ciutat de Manresa. 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor, de 30 de gener de 2014, 

en relació a l’execució del Pla d’Ajust i la seva posterior revisió, que esmenta 
l’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, corresponent al 4t trimestre de 2013. 

 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord adoptat pel 

Ple en sessió del dia 19 de setembre de 2013, sobre el règim de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local, en el sentit de determinar-ne la 
periodicitat i establir sessions públiques.  

  
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació del regidor senyor Joan 

Comas Blanch com a representant de l’Ajuntament de Manresa pel Grup 
Municipal del Partit Popular al Consell d’Administració de la societat municipal 
Manresana d’Equipaments Escènics, SL, en substitució del senyor Xavier 
Javaloyes Vilalta. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts 

del Consorci Localret. 
 
3.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració a subscriure 

entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, pel qual es 
determina la societat municipal Aigües de Manresa, S.A., com a mitjà propi i 
servei tècnic del municipi de Santa Maria d’Oló. 
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3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’esmena a l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, 
signada el dia 19 de febrer de 2013 i aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en 
sessió de 18 d’abril de 2013. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 Regidoria delegada de Governació 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau de la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball del personal funcionari.  
 
4.2 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 3/2014 dins del Pressupost prorrogat vigent. 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’una aportació extraordinària a la 

Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament destinada a cobrir el 
dèficit actual de la Mancomunitat. 

 
4.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de la no disponibilitat de 

crèdit d’aplicacions del pressupost prorrogat de l’exercici 2014. 
 
4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació del senyor Jordi 

Basomba Gonzalvo com a representant municipal en el Comitè Executiu de la 
Fundació Fira de Manresa, en substitució del senyor Valentí Oviedo Cornejo. 

 
4.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa 

al Programa municipi Cooperatiu. 
 
4.3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la participació de l’Ajuntament de 

Manresa, com a entitat col·laboradora, en el Programa aracoop. 
 
4.3.4 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

concurs per al disseny del logotip “Manresa 2022”. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la modificació puntual del 

Pla General Apotecari. 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del Pla de Millora 

Urbana Can Roqueta de Manresa. 
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6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 Regidoria  delegada de Cultura  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de plaça de 

Simeó Selga l’espai públic situat a la cantonada del Passeig Pere III amb el 
carrer de Primer de Maig. 

 
 
6.2 Regidoria  delegada d’Ensenyament   
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la modificació de l’acord adoptat pel 

Ple en data 16 d’abril de 2007, de cessió gratuïta de domini a favor de la 
Generalitat de Catalunya d’una finca de titularitat municipal, delimitada pels 
carrers Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i Pablo Picasso. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal del PP de rebuig a la Resolució del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals GRI/2715/2013, sobre la distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat de 
Catalunya integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya per al 2013. 

 
7.2 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP en defensa del 

model educatiu i la llengua davant els nous atacs judicials. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’ampliació de les mesures de 

suport al dret a l’habitatge mitjançant assessorament i mediació en els 
processos de desnonaments derivats de l’impagament de lloguers. 

 
7.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a la Resolució 497/X del 

Parlament de Catalunya, de reconeixement de l’estelada com a símbol d’un 
anhel i d’una reivindicació democràtica. 

 
7.5 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Acció Cultural del País 

Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País 
Valencià. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC  d’adhesió al Dia Europeu en record de 

les víctimes del terrorisme. 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar la revisió immediata dels 

plans d’estudi de formació del professorat i l’adequació d’aquests a les 
possibilitats actuals d’accés a la borsa de treball i a les escoles en general.  

 
7.8 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la creació d’una Unitat Ciclista 

a la Policia Local de Manresa. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’estudi de la municipalització 

dels serveis públics externalitzats de  l’Ajuntament de Manresa. 
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7.10 Proposició del Grup Municipal de la CUP de rebuig a l’augment de les tarifes 
del transport públic. 

 
7.11 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre mesures de millora del servei de 

transport públic a Barcelona per ferrocarril i carretera. 
 
7.12 Proposició del Grup Municipal del PSC de reprovament de l’actuació policial en 

el desallotjament de l’estació de RENFE a Manresa, el passat 12 de febrer. 
 
7.13 Proposició del Grup Municipal del PSC per afavorir les activitats de l’Agrupació 

de Pescadors de Manresa. 
 
7.14 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC i ERC i CUP, de rebuig a la 

reforma de la Llei orgànica del Poder Judicial, a proposta del Consell Municipal 
de Solidaritat.  

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 1, 2, 3, 4 i 5,  que 

corresponen a les sessions dels dies 7, 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de 
2014, respectivament.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió. 
 
Excusa l’assistència del regidor del GMPP, el senyor Domingo Beltran per motius de 
salut, i del senyor Adam Majó regidor del GMCUP, pel permís de paternitat del 
naixement de la seva filla Eulàlia.  
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
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I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 1, que 
correspon al dia 16 de gener de 2014. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm.1, que correspon al dia 16 de gener de 2014, que s’ha entregat als 
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta  per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.   441, de 15 de gener de 

2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
1/2014, dins del 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 1/2014, dins el 
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos, a l’empara 
del que disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 8è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost 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 181, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
Tercer .- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  523, de 23 de gener de 

2014, sobre activació per als dies 22 i 23 de febre r de 2014, i en fase 
d’alerta, del Pla d’actuació municipal per a fires i espectacles i, més 
concretament, per la Fira de l’Aixada.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Activar pel dies 22 i 23 de febrer, i en fase d’alerta el Pla d’actuació 
municipal per a fires i espectacles, i més concretament per la Fira de l’Aixada, aprovat 
pel Ple de la Corporació en data 16 de gener de 2006, i homologat per la Comissió de 
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Protecció Civil de Catalunya el dia 25 d’abril de 2006, d’acord amb les previsions 
tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  696, de 30 de gener de 

2014, sobre actualització del contingut del Pla d’A ctuació Específic pel 
Carnestoltes Infantil de la Ciutat de Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Actualitzar el contingut del Pla d’Actuació Específic pel Carnestoltes Infantil de la 
ciutat de Manresa, 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.” 
 
 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de l’inter ventor, de 30 de gener de 

2014, en relació a l’execució del Pla d’Ajust i la seva posterior revisió, que 
esmenta l’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’i nformació previstes 
en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, correspo nent al 4t trimestre de 
2013. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de l’interventor, de data 30 de gener 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/2105/2012, 
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 2013, quart 
trimestre, formula les següents consideracions:  
  
               Primera. - Seguiment d'ingressos  
  
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos 
no financers, són degudes, bàsicament, a la major recaptació del capítol 1, i a la 
menor recaptació de les taxes relacionades a prestacions de serveis.  
 
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos 
financers, són deguts, bàsicament, a la diferència de l' import del préstec concertat a 
l'empara del que disposa el RDL 4/2012 previst inicialment en relació a l' import 
definitiu.  
                Les desviacions en ajustos en ingressos proposats en el pla, són d'escassa 
significació.  
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               Segona. - Seguiment de despeses  
  
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses 
no financeres, 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, el capítol de compra de béns i serveis i el capítol de 
concessió de transferències.  El capítol corresponent a despeses financeres s'ha vist 
afavorit, pel descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.  
  

 Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust, de les 
despeses financeres, són d'escassa significació.  

  
 El període mitjà de pagament a proveïdors no ha arribat, encara, 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, 

quadre superior, adquireixen significat com a conseqüència de l'operació realitzada a 
l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i l’operació realitzada a l’empara del que 
disposa el RDL 8/2013 i s'expliquen, bàsicament, per la diferència entre l' import del 
préstec, estimat inicialment i l' import definitiu formalitzat pel que fa referència al del 
RDL 4/2012.  
               La resta de desviacions, reflectides en el quadre intermedi, són 
conseqüència, bàsicament, del descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.  
  
               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 
2013.  
                c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el 
resultat dels anteriors subapartats.”  
  
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de l’acord adoptat 

pel Ple en sessió del dia 19 de setembre de 2013, s obre el règim de les 
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, en  el sentit de 
determinar-ne la periodicitat i establir sessions p úbliques.  

  
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 5 de febrer de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
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“Antecedents de fet 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de juny de 2011, va adoptar l’acord 
d’establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tinguessin 
periodicitat setmanal, els dilluns a les 12 h, acord que va ser modificat pel Ple en 
sessió de 19 de setembre de 2013, i es va establir els dimarts, a les 12 h, com a 
règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. 

2. Vista la Sentència del Tribunal Constitucional, de 26 de setembre de 2013, que 
interpreta  que les sessions de la Junta de Govern Local, quan actua en exercici de 
competències delegades del Ple, han de ser públiques. 

Fonaments legals 
 
1. L'article 99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, determina que la Junta de 

Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, té sessions 
ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple.  

 
2 De conformitat amb l’article 126.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, les deliberacions de la Junta de Govern Local són secretes. 
No obstant això, la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre de 
2013, fa necessari establir un sistema per fer dues classes de sessions de la Junta 
de Govern Local: una púbica i una reservada. 

 
3. Com a alcalde president, 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.  Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de 
setembre de 2013, en el sentit de determinar que, a partir de l’adopció d’aquest acord, 
les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tinguin la periodicitat següent:  

� Setmanalment, els dimarts a les 12 h, a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa, 
amb caràcter reservat. 

� Quinzenalment, els dimarts a les 12.30 h, al Saló de Sessions de l’Ajuntament 
de Manresa, amb caràcter públic, per deliberar sobre aquells assumptes en 
què la Junta de Govern Local exerceix competències delegades del Ple.  

Es fixa el dia 4 de març de 2014 com a data d’inici de les sessions ordinàries amb 
caràcter públic. 

En cas que el dia en què pertoqui  portar a terme sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local sigui festiu, les sessions tindran lloc el dia hàbil següent.  

Segon.  Comunicar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i als  
diferents Serveis de l’Ajuntament.” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governa ció , manifesta que d’acord 
amb la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre de 2013, s’interpreta 
la necessitat d’establir un sistema per fer dues classes de sessions de la Junta de 
Govern Local: una púbica i una reservada, és a dir, quan s’actua sobre assumptes en 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 10 

què la Junta de Govern Local exerceix competències delegades del Ple, han de ser 
públiques. 
 
Per això es proposa modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 19 de setembre de 2013, i canviar el règim de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local, per la qual cosa tindran la periodicitat següent: setmanalment, els 
dimarts a les 12 h, a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa, amb caràcter reservat, i 
quinzenalment, els dimarts a les 12.30 h, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de 
Manresa, amb caràcter públic, per deliberar sobre aquells assumptes en què la Junta 
de Govern Local exerceix competències delegades del Ple.  
Es fixa el dia 4 de març de 2014 com a data d’inici de les sessions ordinàries amb 
caràcter públic. 

Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
l’acord és molt important i felicita l’equip de govern. Diu que la transparència és molt 
important. 
 
Creu que hi ha massa delegacions a la Junta de Govern Local i el fet que puguin ser 
públiques serà positiu i per això votaran favorablement el dictamen. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , diu que és un 
avanç molt important per aproximar i garantir que els ciutadans tinguin coneixement  
de la maquinària interna d’un ajuntament com per conèixer els condicionants legals i 
jurídics que té l’equip de govern per prendre decisions. 
 
El GMPSC celebra aquesta iniciativa com una eina més a disposició de la ciutadania, 
perquè aquesta pugui participar activament en la vida pública del municipi i perquè 
s’informi de quines són les accions que porten a terme tant l’alcalde com els regidors 
de l’ajuntament. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres present s, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desig nació del regidor senyor 

Joan Comas Blanch com a representant de l’Ajuntamen t de Manresa pel 
Grup Municipal del Partit Popular al Consell d’Admi nistració de la societat 
municipal Manresana d’Equipaments Escènics, SL, en substitució del 
senyor Xavier Javaloyes Vilalta. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 6 de febrer de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va 

adoptar l’acord de nomenar el senyor Xavier Javaloyes Vilalta com a 
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representant de l’Ajuntament de Manresa  pel Grup Municipal del Partit Popular 
al Consell d’Administració de la societat Manresana d’Equipaments Escènics, 
SL (MEES, SL.) 

 
2 Mitjançant escrit de data 31 de gener de 2014, (RE núm. 7442, de 4-2-2014), el 

senyor Xavier Javaloyes demana el seu cessament voluntari com a 
representant al Consell d’Administració de la societat MEES, SL. 

  
3.  En data 5 de febrer de 2014, el Grup Municipal del Partit Popular comunica que 

el representant del seu grup al Consell d’Administració de la societat MEES, 
SL, serà el regidor Joan Comas Blanch.  

Fonaments 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 16 dels Estatuts de la societat municipals Manresana d’Equipaments 
Escènics, SL. 

 
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  

ACORD 
 
Primer.   Designar el regidor senyor Joan Comas Blanch com a representant de 

l’Ajuntament de Manresa pel Grup Municipal del Partit Popular al Consell 
d’Administració de la societat municipal Manresana d’Equipaments 
Escènics, SL, en substitució del senyor Xavier Javaloyes Vilalta. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la societat municipal MEES, SL, per al seu 

coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura , manifesta que el dictamen fa 
referència a la designació del regidor senyor Joan Comas Blanch com a representant 
de l’Ajuntament de Manresa pel Grup Municipal del Partit Popular al Consell 
d’Administració de la societat municipal Manresana d’Equipaments Escènics, SL. 
 
Diu que en data 31 de gener de 2014, el senyor Xavier Javaloyes va causar baixa 
voluntària com a representant del Partit Popular al Consell d’Administració de la 
societat MEES, SL, i en data 5 de febrer de 2014, el Grup Municipal del Partit Popular 
comunica que el representant del seu grup al Consell d’Administració de la societat 
MEES, SL, serà el regidor Joan Comas Blanch. 
 
Demana l’aprovació del dictamen i el vot favorable perquè aquest canvi es faci efectiu.  
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 12 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el 
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GM PP i 2 GMPxC), i 8 
abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC i 1 GMCUP), i per tan t, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la propo sta de modificació dels 

estatuts del Consorci Localret. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 7 de febrer de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, del qual 
l’Ajuntament de Manresa en forma part com a ens consorciat. 
 
L’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 23 de novembre de 2013 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
La proposta de modificació dels  estatuts es basa en els criteris següents:  
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: 
les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
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s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 
integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Consideracions legals 
 
Les modificacions dels estatuts proposades s’ajusten al que disposa el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta 
de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha 
de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per 
a la seva aprovació. 
 
L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de 
la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
L’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
 
A C O R D S  
 
Primer.  Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret, 
acordada per l’Assemblea General del Consorci en sessió plenària del dia 23 de 
novembre de 2013. 
 
 
Segon.-  Donar trasllat del precedent acord al Consorci Localret per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
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“TEXT REFÓS  ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
TÍTOL I 
 
Capítol I 
 
Article 1 
 
Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que preveuen l'article 87  
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 269 i 
següents 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 a fi i efecte d'impulsar la implantació de xarxes de 
telecomunicacions i el foment de la Societat de la Informació. 
 
Article 2 
 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents entitats: 
 
2.1  Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
 
2.2  Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
 d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
 Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
 Barcelona. 
2.3  L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
 Catalunya. 
 
Article 3 
 
3.1  El Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans, Diputacions 
 provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de Barcelona, quan així ho 
 acordin llurs respectius òrgans de govern i sigui aprovat pel Consell d’Administració 
 del Consorci. 
 
3.2  La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del moment en 
 què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatuts, passant a 
 exercir els seus drets i obligacions immediatament. 
 
3.3  La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial 
 esmentades a l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de 
 cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat 
 l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell d’Administració 
 del Consorci. 
 
Article 4 
 
El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de Barcelona. 
El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general. 
 
Capítol II Règim jurídic 
 
Article 5 
 
El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps 
indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que regulin la seva 
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organització, el funcionament i l'ordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les 
disposicions legals que li siguin aplicables. 
 
Article 6 
 
El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, 
independentment de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i dret 
privat que requereix la realització dels seus propis objectius. 
 
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats 
que com a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir  
obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i exercir les accions que preveuen 
les Lleis i en general realitzar tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li 
són atribuïdes, d'acord amb el que disposen aquests estatuts i la legislació aplicable. 
 
Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 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, correspon al Consorci en l'àmbit de les seves competències i en els termes 
establerts per la legislació de règim local, les potestats i prerrogatives següents: 
 
a) La reglamentària i d'autoorganització. 
b) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i contribucions  
 especials, i la financera. 
c) La de programació i planificació. 
d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns. 
e) La d'execució forçosa i la sancionadora. 
f)  La de revisió d'ofici de llurs actes i acords. 
g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords. 
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les  de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en relació a 
llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la Hisenda de l'Estat i  de la Genera- 
litat. 

i)  La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts per les 
Lleis. 

 
Article 7 
 
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades. 
 
7.1  El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per 
 a la realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2  Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni 
 de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic 
 que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents 
 i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos 
 reals de les actuacions realitzades. 
 
Capítol III Finalitats i funcions 
 
Article 8 
 
Constitueixen els objectius del Consorci els següents: 
 
a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans. 
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 b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i   
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions 
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de 
la Comunicació. 

 
 c)  Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica. 
 
 d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés     
 d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en 
 cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés. 
  
 e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure 

acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de 
concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació. 

 
 f) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i 
 preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui. 
 
 g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions 
 municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques. 
 
 h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC 
 i davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC. 
 
 i) Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per 
 a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en l’article 7. 
 
 j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al 
 desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, 
 en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 
Article 9 
 
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions següents: 
 
 a)  Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions, d'empreses i 
 organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes i amb la prestació de 
 serveis de comunicacions electròniques. 
 
 b)  Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de les 
 institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració electrònica i el 
 foment de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
 c)  Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats esmentades en 
 l'àmbit dels ens locals consorciats. 
 
 d)  Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de seguir en la 
 implantació de les TIC. 
 
 e)  Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar, 
 contractar i fiscalitzar les accions corresponents. 
 
 f)  Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis 
 específics i d'assessorament especial. 
 
 g)  Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l'àmbit dels ens locals 
 consorciats, actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc. 
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 h)  Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens 
 locals consorciats.  
 
 i)  Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària i 
 recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de satisfer els 
 operadors de telecomunicacions. 
 
 j)  Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes. 
 
 k)  Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus 
 d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions. 
 
 l)  Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens 
 consorciats. 
 
 m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de serveis de 
 comunicacions electròniques. 
 
 n)  Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les finalitats 
 exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de col·laboració necessaris. 
 
En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el propi 
Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la 
legislació de règim local. 
 
 
TÍTOL II - Òrgans de govern 
 
Article 10 
 
10.1.  Són òrgans de Govern del Consorci 
 
 -  L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
 -  El Consell d’Administració. 
 -  El President. 
 -  Quatre Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de  

correspondre a cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 11 dels 
presents estatuts. 

 -  La Comissió executiva. 
 -  El Director general. 
 
També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin adients. 
 
10.2  Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser 
 necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran nomenats i 
 substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. Llur mandat coincidirà amb 
 el període que duri el del consistori que li hagi encomanat l'esmentada representació. 
 
10.3  La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
 col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest 
 mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la 
 convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de l’Assemblea general per a la 
 renovació dels seus membres. Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en 
 el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les Corporacions Locals. 
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Article 11 
 
Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Generalitat de Catalunya en 
data de 21 de març de 1996 i que varen constituir l’àmbit territorial per al desplegament de la 
xarxa de cable segons ordres del Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades 
en el BOE de data 26 de febrer de 1997), constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i 
representació dels municipis consorciats per a la determinació de la composició i la formació de 
la voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els termes indicats en els presents estatuts i 
respectant el sistema de representació establert a l’acord fundacional del Consorci. 
 
Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter territorial 
esmentades a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una quarta demarcació no 
territorial integrada per dits ens locals i als sols efectes de determinació de la composició i 
formació de la voluntat dels òrgans de govern del consorci. 
 
A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no territorial) que 
seran : Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació Barcelona – Besòs i Demarcació 
no territorial. 
 
Capítol I De l'Assemblea general 
 
Article 12 
 
12.1  L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per 
 adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment 
 del seu objecte i finalitats. 
 
12.2  L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci. 
 
12.3  L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament, haurà de 
 ser Alcalde d’un municipi consorciat. 
 
12.4  Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens 
 consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva demarcació 
 territorial. 
 
12.5  La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i 
 Comarques tindran un representant cadascuna a l'Assemblea general, que assistirà 
 amb veu i sense vot a les reunions de l'esmentada Assemblea. 
 
12.6  L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
 
Article 13 
 
De l'Assemblea general en règim de Plenari. 
 
13. 1 Composició: 
 
 El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per: 
  a) Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci. 
  b) Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del  
      consorci. 
  c) Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del 
      consorci. 
  d) Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que formi 
      part del consorci. 
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13.2 Funcions: 
  
 Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a: 
  a) La modificació dels Estatuts. 
  b) La dissolució i liquidació del Consorci. 
  c) La separació de membres del Consorci. 
  d) L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci. 
  e) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
  f)  L'aprovació de comptes. 
  g) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci. 
  h) L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels  
      membres del Consell d’Administració. 
  i)  L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general  
      segons els criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 14. 
  j)  La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les  
      finalitats i objectius del Consorci. 
  k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada  
      de l’Assemblea general sempre que sigui requerit. 
  l)  La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
 
L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals poden ser 
exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que s’indiquen a l’article 14. 
 
Article 14 
 
De la Comissió delegada 
 
14.1 Composició. 
 
La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents: 
 
a) El President del Consorci. 
 
b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Nord-est 
     segons la següent representació: 
 
 - El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial. 
 - 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
 - 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
 - 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
 - 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 
 
c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Barcelona- 
    Besòs, segons la següent representació: 
 
 - El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial. 
 - 8 representants del municipi de Barcelona. 
 - 3 representants d'altres municipis. 
 
d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Oest segons 
     la següent representació: 
 
 - El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial. 
 - 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
 - 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
 - 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
 - 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 
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e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no territorial d’altres 
    entitats locals, segons la següent representació: 
 
 - El Vice-president corresponent a aquest col·legi. 
 - 1 representant per cada Diputació Provincial. 
 - 1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim de quatre. 
    S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer 
     tram de deu Consells. 
 - 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
f) Els membres del Consell d’Administració 
 
14.2 Funcions 
 
La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació d’aquesta, tindrà 
atribuïdes les funcions que li assignen el presents estatuts més aquelles que li pugui delegar 
el Plenari de l’Assemblea per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres. 
 
Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea: 
 
 a) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
 b) L'aprovació de comptes. 
 c) L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball. 
 d) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
 e) Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i consorcis. 
 f)  La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i 
     objectius del Consorci 
 
Article 15 
 
Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general. 
 
15.1.  L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys com a 
 mínim. 
 
15.2.  L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: 
 a) A instància del seu President. 
 b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 
 
15.3.  La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb el 
 corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels membres 
 del Consorci amb una antelació mínima de quinze dies. 
 
15.4.  La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit. 
 
15.5.  En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del 
 que hi hagi constància. 
 
15.6.  Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com 
 a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es 
 constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents. 
 
Article 16 
 
Adopció d’acords 
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Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos expressats per 
trams de població i per demarcació, d'acord amb el que segueix: 
 
16.1  Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea general 
 en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació tindrà un quart dels 
 vots del Plenari de l'Assemblea general. 
 
16.2  Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest votaran dins 
 del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de la relació 
 següent: 
  
 - Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat    

majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 - Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 
    majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 - Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 
    majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 - Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat     

majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 - Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants s'integren en el 
    tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants. 
 
16.3  Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva demarcació en 
  funció de la següent relació: 
 - Barcelona:75% 
 - La resta de municipis: 25% 
 
16.4  Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva demarcació 
 en funció de la següent relació: 
 - Diputacions catalanes: 45% 
 - Consells Comarcals: 45% 
 - Àrea Metropolitana de Barcelona:10% 
 
Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació de les 
Diputacions i dels Consell Comarcals. 
 
16.5.  Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els Estatuts 
 obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin. 
 
16.6  En cas d'empat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de població en 
 el que la relació entre membres de dret i membres de fet sigui major en el moment 
 d'efectuar-se la votació. 
 
16.7  No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els ens locals que no estiguin al 
 corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci. 
 
Article 17 
 
Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada 
 
17.1.  La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos anys 
 com a mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària de l’Assemblea 
 general. 
 
17.2  Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de 
 l’Assemblea general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada, el Plenari 
 actuarà en la seva condició d’òrgan superior i no serà necessària la convocatòria de la 
 Comissió delegada. 
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17.3  La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: 
 a) A instància del seu President. 
 b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 
 
17.4  La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea general es 
 farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels seus 
 membres amb una antelació mínima de quinze dies. 
 
17.5  La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit. 
 
17.6  En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del 
 que hi hagi constància. 
 
17.7  Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com 
 a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es 
 constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents. 
 
17.8  Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions que els 
 indicats per al Plenari de l’Assemblea general. 
 
 
Capítol II - Del Consell d’Administració 
 
Article 18 
 
18.1.  Composició. 
 
El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un màxim de 38 
electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant sempre una igual representació de 
cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent composició: 
 
- El President del Consorci 
 
- Els quatre Vicepresidents 
 
- De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-est, un o dos  per 
cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea. 
 
- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per cada  tram 
de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea . 
 
- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de Barcelona-Besòs. 
 
- Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea General, entre els 
representants de les altres entitats locals territorials de la demarcació no territorial, amb el 
següent criteri: 
 
 • D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes que s’hagin    

integrat en el consorci. 
 • D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que s’hagin  integrat    

en el consorci. S’assignarà un representant per cada tram de deu Consells   comarcals 
amb un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de deu 
Consells. 

 • Un membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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- Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el                      
Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
18.2  El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas d'empat, 
 correspondrà al President exercir el vot de qualitat. 
 
18.3  Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però 
 sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana 
 de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Article 19 
 
19.1 El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions: 
 
a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i de la 
 Comissió delegada. 
b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions establertes 
 a la Llei i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el pressupost aprovat. 
c) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis i la seva contractació 
 conforme els Plans del Consorci. 
d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les 
 finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 
e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci. 
f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. 
g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis. 
h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la normativa 
 aplicable en matèria de contractació del Sector Públic. 
i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, els 
 comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost. 
j) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres. 
k) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les que      
 resultin d'aquests Estatuts. 
l) Nomenar el Director General. 
m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern. 
 
19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos. 
 
Capítol III  
 
Del President 
 
Article 20 
 
Correspondrà al President: 
 
a) Representar el Consorci. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del Consorci i 
 dirigir les deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat. 
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci. 
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar 
 les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell 
d) Administració en matèries de les seves respectives competències. 
f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i al Consell 
 d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la següent 
 reunió dels òrgans col·legiats. 
g) Aprovar la liquidació del pressupost. 
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h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa aplicable 
 en matèria de contractació del Sector Públic. 
 
Article 21  
 
Dels vicepresidents 
 
21.1  El President designarà quatre vicepresidents, un per cadascuna de les demarcacions 
 definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals. 
 
21.2  Correspon a les Vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència en els 
 casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. L’ordre dels 
 vicepresidents a efectes de l’exercici de les funcions de substitució de la Presidència 
 serà determinat pel President del Consorci. 
 
21.3  Les Vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
 específiques que la Presidència els delegui. 
 
Capítol IV  
 
De la Comissió executiva 
 
Article 22 
 
22.1  La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre Vicepresidents del 
 Consorci amb l’assistència del Director general. 
 
22.2  Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici de les 
 seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del Consorci. En 
 aquest sentit, assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre del dia de l’Assemblea 
 general i del Consell d’Administració. 
 
22.3  Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar el 
 President o el Consell d’Administració del Consorci. 
 
22.4  La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual. 
 
22.5  A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà necessària 
 la presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les sessions 
 resolutòries per exercir les funcions delegades. 
 
Capítol V 
 
Del Director General 
 
Article 23 
 
El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la 
condició de personal eventual del Consorci. 
 
Article 24 
 
El Director General tindrà les següents funcions: 
 
 a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer     

executar els acords del Consell d’Administració. 
 b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
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 c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la 
delegació que li atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el mateix     
límit, ordenar pagaments i aprovar contractes. 

 d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d’Administració a l'Assemblea 
 general. 
 e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot. 
 f)  Altres funcions que l'Assemblea general o el Consell d’Administració li deleguin. 
 
TÍTOL III  Règim de personal, patrimonial i econòmi c 
 
Article 25 
 
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats. El 
seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació de llocs de 
treball aprovades per l’Assemblea general. 
 
La selecció de personal es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. 
El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats 
consorciades, en règim funcionarial o laboral. 
 
Article 26 
 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció seran exercits per funcionaris que desenvolupin 
aquestes funcions en algun dels Municipis consorciats i seran designats per acord del Consell 
d’Administració, vinculant-se al Consorci en règim d’acumulació de funcions en els termes 
establerts a la legislació aplicable. 
 
Article 27 
 
El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà 
reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell d’Administració. 
 
Article 28 
 
28.1  Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
 
 a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi. 
 b) Aportacions dels ens locals consorciats. 
 c) Subvencions, ajudes i donatius. 
 d) Productes del seu patrimoni. 
 e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis. 
 
28.2  Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu 
 finançament es calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el tram de 
 població i demarcació que li correspongui, de tal manera que cada demarcació haurà 
 d'aportar una quantitat proporcional al pes del vot que té en el conjunt de la 
 demarcació. 
 
28.3  Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a l’article 
 2.2, es calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de cooperació a què es 
 refereix l’article 3.3. 
 
Article 29 
 
29.1  L'Assemblea general, en règim de Plenari o de Comissió delegada, amb la proposta 
 prèvia del Consell d’Administració, aprovarà un pressupost anual d'ingressos i 
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 despeses abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a l'exercici econòmic 
 següent. Igualment, n'aprovarà les modificacions durant l'exercici. Si en aquella data 
 no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat l'anterior. 
 
29.2  El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre  règim 
 local i altra normativa que en el futur es dicti sobre la matèria. 
 
 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
 entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
 dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
 pagaments. 
 
29.3  Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les 
 entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la 
 que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control 
 i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als 
 articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
 Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4  La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
 pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
 financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
 denominació d’Intervenció general. 
 
Article 30 
 
30.1  La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un 
 màxim de cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de Plenari, entre 
 representants els seus membres i que no formin part del Consell d’Administració. 
 
30.2  Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del Consorci en els 
 termes indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
TÍTOL IV - Procediment de modificació dels Estatuts . Separació i dissolució del Consorci 
 
Article 31 
 
Procediment de modificació dels Estatuts 
 
El procediment de modificació dels Estatuts és el següent: 
 
- Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del Consorci 
- Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i notificació als ens 
locals consorciats. 
- Cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. 
 
Article 32 
 
Separació del Consorci 
 
32.1  La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que existeixi per fer-ho 
 una causa justa i la institució dissident estigui al corrent del seus compromisos adquirits 
 i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents 
 
32.2  Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirarse'n 
 fins que existeixi un acord vàlid de l'Assemblea general que aprovi la retirada de 
 l'organisme consorciat i aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de 
 l'anualitat començada i/o fins que hagués acabat de pagar l'amortització dels serveis. 
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Article 33 
 
Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
 a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
 b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
 c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
 d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 
     absoluta dels seus membres. 
 
33.2  L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació 
 dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres 
 i instal·lacions existents.” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi  Ambient i Sostenibilitat , 
manifesta que el dictamen fa referència a la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consorci Localret aprovada per l’Assemblea General del Consorci en sessió plenària 
del dia 23 de novembre de 2013. 
 
La modificació afecta a diferents aspectes entre els quals hi ha: la integració al  
Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter territorial, l’actualització 
de l’objecte i finalitats del Consorci, els òrgans de govern, i altres correccions i 
adequacions legals que s’havien de fer. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el 
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GM ERC, 2 GMPP i 2 GMPxC), i 5 
abstencions (4 GMPSC i 1 GMCUP), i per tant, esdevé  acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni  de col·laboració a 

subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajunta ment de Santa Maria 
d’Oló, pel qual es determina la societat municipal Aigües de Manresa, S.A., 
com a mitjà propi i servei tècnic del municipi de S anta Maria d’Oló. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 6 de febrer de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 

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

domiciliari d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través de la 
societat Aigües de Manresa, S.A. empresa municipal de capital íntegrament 
públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa. 
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2. La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els 
serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres 
municipis diferents del de Manresa. 

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

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

 
4. És intenció de l’Ajuntament de Manresa i de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló 

que Aigües de Manresa, S.A., tingui la consideració de mitjà propi d’aquest 
municipi. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
segons els quals els ens locals han de prestar-se la col·laboració que sigui 
necessària per a la consecució de les seves finalitats. 

 
2. Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir 

convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb 
la finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
3. Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que regulen els 
convenis de cooperació per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la 
satisfacció de les quals tinguin un interès comú. 

 
Per tot això, com a alcalde president, 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. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa 

i l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, per tal de determinar la societat 
municipal Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic del 
municipi de Santa Maria d’0ló 

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

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

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

 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 29 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’AJUNTAME NT DE  SANTA MARIA 
D’OLÓ PEL QUAL ES DETERMINA LA SOCIETAT MUNICIPAL A IGÜES DE MANRESA, 
SA, COM A MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC DEL MUNICIPI DE SANTA MARIA D’OLÓ  
 
 
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia  
 
REUNITS 
 
D’una part,  el Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Excm.  Ajuntament de Manresa, amb 
DNI 39324623M amb domicili als efectes d’aquest acte a la plaça Major, 1, de Manresa, que 
actua en nom i representació de l'Ajuntament de Manresa, en atenció a l’art 21.1.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’art 53.1.a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. És assistit pel secretari de la Corporació,  Sr. José Luis González  Leal, que dóna fe 
de l’acte. 
 
D’una altra, el Sr. Ramon Vilar Camprubí, Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Santa Maria d’Oló, 
amb DNI 39340739K, amb domicili als efectes d’aquest acte a l’Avinguda Manuel López, 
núm. 1, de Santa Maria d’Oló, que actua en nom i representació de l'Ajuntament de Santa 
Maria d’Oló,  en atenció a l’art. 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i a l’art 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. És assistit per la secretària de la 
Corporació, Sra. Lourdes Hurtado Torralba, que dóna fe de l’acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a l’atorgament del present 
acte en base als següents  
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament domiciliari 
d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través d’una empresa municipal de 
capital íntegrament públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Segon.- La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els serveis 
d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres municipis diferents del de 
Manresa. 
 
Tercer.- L’art. 1r bis, apartat 2,  dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que la 
societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats locals, de 
qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta finalitat un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
Quart .- És intenció de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i de l’Ajuntament de Manresa, 
conveniar que Aigües de Manresa, S.A., tingui la consideració de mitjà propi del primer d’ells.  
 
En base als anteriors antecedents així com a l'art. 55 de la llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de 
les bases del règim local, l'art. 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  i als art.  303 a 311 del Decret 
179/1995,  de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ Obres, activitats i serveis dels ens 
locals, es convenen els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.  Per aquest conveni l'Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, 
constitueixen una relació de cooperació consensuada als efectes de la prestació del serveis 
d’abastament  domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.  
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Segon.  De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r. bis, apartat 2 dels estatuts d’Aigües de 
Manresa S.A., es pacta que la societat té, des de la signatura d’aquest conveni i durant tota 
la seva vigència, la consideració de mitjà propi de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló.  
 
Tercer. En consideració a la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Santa 
Maria d’Oló, Aigües de Manresa, S.A. està obligada a realitzar els treballs que, en les 
matèries que constitueixen l’objecte social de l’empresa, li encomani aquest. 
 
Quart.  Ni Aigües de Manresa, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, podran 
participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per l’Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló. No obstant això, quan no concorri cap licitador podrà encarregar-se a 
Aigües de Manresa, S.A. l’execució de l’activitat objecte de licitació pública. 
 
Cinquè.  L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels 
subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per Aigües de Manresa, S.A. per 
a l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, es determinarà aplicant a les unitats executades les 
tarifes corresponents, que hauran de ser objecte d’aprovació per l’Ajuntament. Aquestes 
tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals d’execució i la seva aplicació 
a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels 
subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.  
 
Sisè.  Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 5 anys, essent prorrogable per 
períodes d’ igual duració mitjançant comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del 
termini inicial o de les successives pròrrogues. 
 
Setè. Aquest conveni s’extingirà pel transcurs del seu termini inicial de vigència o de 
qualsevol de les seves pròrrogues. Als mers efectes d’informació, la part que interessi 
l’extinció del conveni haurà de comunicar a l’altre la seva voluntat de no prorrogar la vigència 
del conveni amb una antelació d’un mes al dia d’expiració del termini de vigència que es trobi 
en curs, l’endemà del qual el conveni deixarà de tenir efectes, tret que s’hagi acordat 
expressament la seva pròrroga.  
 
Per constància dels antecedents consignats així com dels pactes presos s’estén, en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament, el present document per duplicat exemplar original, del qual en  resta 
un en poder de cada part signant. “ 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governa ció , manifesta que d’acord 
amb els estatuts d’Aigües de Manresa, s’estableix que la societat tindrà la consideració 
de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats locals que subscriguin amb aquesta 
finalitat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa.  
 
L’Ajuntament de Santa Maria d’Oló va fer la sol·licitud a l’Ajuntament de Manresa, per 
determinar la societat municipal d’Aigües de Manresa, mitjà propi i servei tècnic del 
municipi de Santa Maria d’0ló. 
El dictamen fa referència a l’aprovació del conveni de col·laboració, perquè la societat 
municipal d’Aigües de Manresa, sigui com a mitjà propi i servei tècnic del municipi de 
Santa Maria d’0ló. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.4 a votació, i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres present s, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’esmena  a l’acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipa ls de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages, signada el dia 19 de febrer de 20 13 i aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament, en sessió de 18 d’abril de 2013 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 27 de gener de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2012 va aprovar 
l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa, en el marc de 
l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat per la Generalitat de 
Catalunya, i va designar els membres de la Comissió municipal de delimitació. 
 
En data 19 de febrer 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació dels  
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, juntament amb representants de la 
Generalitat de Catalunya, per tal d’efectuar el reconeixement de les línies dels termes 
municipals. L’acta de la reunió fou aprovada pels respectius plens municipals en dates 
13 de març de 2013 (Sant Fruitós de Bages) i 18 d’abril de 2013 (Manresa). 
 
Posteriorment, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha tramès una esmena a l’acta de les 
operacions de delimitació, motivada per l’observança d’algunes errades materials. 
 
El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic, en data 27 de gener de 2014, on fa 
constar que l’aprovació de l’esmena a l’acta de delimitació territorial entre Manresa i 
Sant Fruitós de Bages, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
2. L’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix que les actes 
corresponents a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, 
s’han de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats per tal que n’acordin l’aprovació 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
D’acord amb l’anterior, les esmenes han de ser sotmeses al mateix òrgan que les va 
aprovar. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. APROVAR  l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, signada el dia 19 de febrer de 2013 i 
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aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 d’abril de 2013, adjunta amb aquest 
dictamen. 
 
2. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, al Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.” 
 
“ANNEX. ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMI TACIÓ ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE MANRESA I DE SANT FRUITÓS DE B AGES 
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge , manifesta que 
el dictamen fa referència a l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages. 
 
Explica que les actes de les operacions es van signar el dia 19 de febrer de 2013 i es 
van aprovar pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 18 d’abril de 2013, però amb 
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posterioritat l’Institut Cartogràfic de Catalunya va detectar unes errades materials de 
les descripcions en les fites F7, F8, F14, F18, F20, F25 i  F29. 
 
Demana el vot favorable del dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no have r-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 3.5 a votació, i el Ple l’aprova per unani mitat dels 23 membres 
presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el c ontingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 Regidoria delegada de Governació 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau de la modi ficació de la Relació de 

Llocs de Treball del personal funcionari.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 6 de febrer de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Atès que per aconseguir un correcte funcionament de l’organització municipal en la 
prestació de serveis al ciutadà i en el desenvolupament dels diferents plans i 
programes d’actuació, cal introduir en la relació de lloc de treball diverses 
modificacions de jornada. 
 
Atès l’informe favorable del pel Comitè Tècnic de Valoració de data 5 de febrer de 
2014. 
 
Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local i article   8.1.a) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, determinant tots ells la potestat d’autonomia 
organitzativa de l’Ajuntament. 
 
Atès el que disposa l’article 20 set de  la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2014 que autoritza a realitzar, amb caràcter singular i excepcional, 
adequacions en el contingut dels llocs de treball. 
 
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
 
ACORDS 
 
 
1.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de data 17 de gener de 2013, en el sentit de crear i modificar els llocs de treball 
següents: 
 
1.1 CREAR  
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CODI 
LLOC   

DENOMINACIÓ  
DEL LLOC 

VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS 
JORNADA  

REQUISITS
(Grup)  

FORMA 
DE 
PROVISIÓ 

NIVELL  
CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC  

FA20072 A1 

TÈCNIC/A 
ADMINISTRACIÓ 
GENERAL F JP2 A1 CE 20 

15.784,09 

 A2      23 15.948,50 

 A3      26 16.182,61 

 A4      28 16.389,26 

 A5      30 16.599,38 

 
1.2  MODIFICAR  
 

CODI 
LLOC   

DENOMINACIÓ DEL 
LLOC 

VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS 
JORNADA  

REQUISITS 
(Grup) 

FORMA 
DE 
PROVISIÓ 

NIVELL  
CD 

COMPLEMENT 
 ESPECÍFIC  

FB21095 B2 

CAP D’UNITAT CE 
COMPTABILITAT I 
GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA F JPD1 A2 CE 21 

 
 
19.005,87 

 B2.1      22 19.061,96 

 B3      23 19.118,44 

 B4      25 19.231,04 

 B5      26 19.352,59 

FB21087 B2 

CAP D’UNITAT DE 
RECAPTACIÓ 
VOLUNTÀRIA F JP1 A2 CE 21 

14.319,73 

 B3      23 14.432,29 

 B4      25 14.544,89 

 B5      26 14.666,44 

FC16048 C2 
CAP DE SUBUNITAT DE 
FISCALITZACIÓ F JP2 C1 CE 16 

13.685,61 

 C3      18 13.685,61 

 C4      20 13.685,61 

 C5      22 13.685,61 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governa ció , manifesta que el dictamen 
que es porta a l’aprovació del Ple tracta d’adequar la relació de llocs de treball del 
personal en funció de les dedicacions, perquè l’Organigrama sigui més correcte dintre 
de l’Organització municipal. 
 
Diu que en data 5 de febrer de 2014 es van reunir amb el Comitè tècnic de 
valoracions, i es va emetre un informe favorable. 
Explica que hi ha tres modificacions d’ampliació i una de reducció de jornada. 
Referent a les ampliacions hi ha una d’un tècnic d’administració general, passant d’una 
jornada JO a JP2, un cap d’unitat de comptabilitat i gestió pressupostària, que passaria 
d’una jornada de JP2 a un JPD1, i una reducció de jornada del cap d’unitat de 
recaptació voluntària, que passaria d’un JPD1 a un JP1, i per acabar una modificació 
de la jornada del cap de subunitat de fiscalització, que passaria d’una JO a un JP2. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i  12 abstencions (4 GMPSC, 3 
GMERC, 2 GMPP,  2 GMPxC i 1 GMCUP), i per tant, esd evé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 3/2014 dins del Pressupost prorrogat v igent. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 7 de febrer 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 suplements de crèdit , a fi 
i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit , degudament 
informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, 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. 
 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2014 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 3/2014 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.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , informa que aquest dictamen 
fa referència a un expedient de modificació de crèdits i explica que tal i com van 
exposar en el passat ple del mes de gener, quan es va aprovar la pròrroga del 
pressupost del 2013 pel 2014, que donat que no hi entraven ni les inversions ni les 
subvencions nominatives, capítol 6 i capítol 7, que en funció de les necessitats i dels 
compromisos adquirits per a aquest any 2014 i per poder fer front, es presentarien uns 
canvis de partides pressupostàries amb la finalitat de poder complir tots els 
compromisos prèviament adquirits per la Corporació. 
 
A partir de la creació de la partida del fons de contingència, s’habiliten recursos per 
poder fer front al compliment de sentències d’expropiacions, adquisicions realitzades el 
passat mes de març i també pels Consorcis, tant del Parc Central, com del CISES, 
com el Consorci del Condomini del Palau Firal, per poder desenvolupar les tasques 
habituals en el decurs de l’exercici del 2014. 
 
També hi ha una habilitació de crèdit per poder fer front al dèficit de la Mancomunitat 
del Bages pel Sanejament, per una quantitat de 83.529,38 euros, sempre que s’aprovi 
el dictamen que es porta a l’aprovació del Ple.    
 
Finalment diu que tota aquesta relació d’obligacions que no es poden demorar fins 
l’aprovació del pressupost, ja que s’han de complir els compromisos prèviament 
adquirits, bàsicament fan referència al capítol 6 i capítol 7. 
 
També hi consten altres compromisos adquirits l’any passat com són: el contracte de 
la Kampana que ha de continuar prestant el servei, el Xec-servei que està finançat per 
via de subvenció nominativa, i està prevista la continuïtat del servei, i els Ajuts 
escolars, finançats l’any passat amb uns recursos provinents d’una aportació 
particular, però que s’ha de continuar prestant aquest servei.    
  
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i  12 abstencions (4 GMPSC, 3 
GMERC, 2 GMPP,  2 GMPxC i 1 GMCUP), i per tant, esd evé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’una apo rtació extraordinària a la 

Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejame nt destinada a 
cobrir el dèficit actual de la Mancomunitat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de 
febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Des de l’Assemblea General de la Mancomunitat de 24 de setembre de 2012 s’ha 
anat informant als representants de la Mancomunitat de la seva difícil situació 
financera. En totes les assemblees celebrades des de setembre de 2012 s’ha debatut 
la qüestió de les finances de la Mancomunitat.  
 
La reducció dels recursos procedents de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) ha 
col·locat la Mancomunitat en una situació econòmica delicada.  
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Als efectes de resoldre aquesta situació, la Mancomunitat ha iniciat diverses 
actuacions, una d’elles ha estat la interposició de quatre recursos contenciosos 
administratius reclamant diverses quantitats en concepte d’inversions i també 
d’atribució ordinària de fons. Tots quatre recursos judicials es troben en tràmit i es 
preveu que no seran definitivament resolts abans d’uns quants anys. 
 
Això fa que la situació financera de la Mancomunitat no es pugui resoldre, de moment i 
només en cas d’obtenir pronunciaments favorables, en un termini de temps que faci 
possible a l’entitat afrontar les seves obligacions i prestar els serveis amb un estàndard 
de qualitat suficient.  
 
La situació financera de la Mancomunitat es troba llastrada, en part, per un dèficit de 
140.586,16 Euros (romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals segons la 
liquidació del pressupost ordinari de l’exercici 2012 aprovada per resolució de la 
presidència de data 28 de febrer de 2013 i donada compte a l’Assemblea en sessió de 
25 de març de 2013), que prové bàsicament de saldos de dubtós cobrament 
procedents de l’ACA.  Aquesta quantitat és única i no es reiterativa en el temps. 
 
Segons la directiva europea 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua –DMA-) cal 
contemplar l’anomenat “cicle integral de l’aigua”, de tal manera que els costos 
ambientals, de depuració i de sanejament de les aigües han de ser recuperats en la 
mateixa factura de l’aigua, de manera que la despesa d’aigua comporti assumir 
aquests costos mediambientals.  
 
En tant no sigui reformat el marc legal del finançament del sanejament de les aigües 
residuals urbanes, atès que de conformitat amb l’art. 25,2,l de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), els municipis tenen 
assumides competències en matèria de tractament d’aigües residuals, i d’acord amb 
l’art.  15 e) dels estatuts de la Mancomunitat, segons el qual el finançament d’aquesta 
pot provenir d’aportacions dels ajuntaments mancomunats, es considera adient que els 
municipis procedeixin a aportar el dèficit de finançament del servei d’acord amb les 
dades que s’expressen seguidament.  
 
L’assemblea general de la Mancomunitat del Bages pel Sanejament, en sessió de 7 
d’octubre de 2013, va acordat distribuir el dèficit, xifrat en 140.586,16 Euros, entre els 
municipis mancomunats en funció de la població de cada municipi (segons xifres de 
l’INE a 1 de gener de 2012), de tal manera que resulta el següent repartiment:  
 
Municipi Núm. habitants % participació Aportació Euros 
Calders 955 0,74 % 1.041,80 
Callús 1.909 1,48 % 2.082,51 
Castellnou de Bages 1.184 0,92 % 1.291,61 
Fonollosa 1.438 1,12 % 1.568,70 
Manresa 76.570 59,42 % 83.529,38 
Navarcles 5.973 4,63 % 6.515,88 
Navàs 6.145 4,77 % 6.703,51 
Pont de Vilomara i Rocafort 3.775 2,93% 4.118,11 
Rajadell 543 0,42 % 592,35 
Sant Fruitós de Bages 8.227 6,38 % 8.974,75 
Sant Joan de Vilatorrada 10.780 8,36 % 11.759,79 
Sant Salvador de Guardiola 3.139 2,44 % 3.424,30 
Santa Maria d’Oló 1.048 0,81 % 1.143,25 
Santpedor 7.187 5,58 % 7.840,22 
TOTAL 128.873 100% 140.586,16 
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Aquest acord ha estat comunicat a l’Ajuntament de Manresa en temps i forma, el qual 
ho ha pres en consideració i ha iniciat els tràmits per poder disposar de crèdit 
pressupostari suficient per fer front als compromisos demandats per la Mancomunitat. 
Malgrat que no es disposa encara de manera definitiva. 
 
L’Ajuntament de Manresa considera adequada la petició de la Mancomunitat del 
Bages pel sanejament i considera adient aprovar l’aportació sol·licitada sobre la base 
de la competència atribuïda al municipi per l’art. 25,2,c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i  l’art. 66, 3, l)  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, competència gestionada per la Mancomunitat d’acord amb els seus 
estatuts i d’acord amb la previsió estatutària de finançament del pressupost de la 
Mancomunitat amb recursos procedents dels municipis 
 
Per tot això, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar l’aportació a la Mancomunitat del Bages pel Sanejament d’una 
quantitat de 83.529,38.- Euros amb destí a la cobertura del dèficit actual de la 
Mancomunitat.  
 
Segon.- Sotmetre l’efectivitat de l’aportació acordada a la plena disponibilitat de crèdit 
suficient i adequat al pressupost de l’ajuntament de Manresa, actualment prorrogat pel 
2014  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat per al seu coneixement i als 
efectes escaients, amb expressió dels mitjans d’impugnació dels qual disposa.  
 
Quart.- Habilitar el Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a l’execució dels acords 
presos.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , informa que aquest dictamen 
fa referència a la cobertura de l’actual dèficit de la Mancomunitat del Bages pel 
Sanejament.  
Explica que degut a la minoració de recursos procedents de l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha provocat a la Mancomunitat una situació econòmica delicada. 
Informa que des de la Mancomunitat s’han interposat quatre recursos contenciosos 
administratius per reclamar diverses quantitats pel que fa referència a inversions i 
atribucions de fons ordinaris de la pròpia Mancomunitat. 
 
Diu que la situació financera de la Mancomunitat l’any 2013 va presentar un dèficit de 
140.586,16 €, situació que va provocar que el passat mes d’octubre l’assemblea 
general de la Mancomunitat del Bages pel Sanejament acordés distribuir aquest dèficit  
entre els municipis mancomunats i en funció de la població de cada municipi. 
En el cas de Manresa, que té el 59,42% dels habitants dels municipis que estan 
mancomunats, li corresponen 83.529,38 €, xifra que es proposa aportar a la 
Mancomunitat del Bages per fer front a la part proporcional del dèficit que correspon a 
aquest ajuntament. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no have r-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per una nimitat dels 23 membres 
presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el c ontingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la dec laració de la no 

disponibilitat de crèdit d’aplicacions del pressupo st prorrogat de 
l’exercici 2014. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 28 de gener de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Atès que per resolució de la Presidència de data 8 de gener de 2014, es va aprovar la 
pròrroga dels crèdits inicials de despeses del pressupost de l’Ajuntament de 2013 per 
a l’exercici 2014, amb els criteris que consten en la pròpia resolució. 
 
Atès que, tal com consta en la resolució de pròrroga esmentada, no es consideren 
prorrogats els crèdits destinats a serveis o programes que han hagut de concloure en 
l’exercici 2013 o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o 
afectats que, exclusivament, s’haguessin de percebre en l’esmentat exercici. 
 
Ateses les dades en que s’està elaborant el pressupost municipal per a l’exercici 2014. 
 
Vist el previst en l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos, es proposa al Ple de 
la Corporació  l’adopció del següent acord: 
 
Declarar la no disponibilitat de crèdit de les aplicacions pressupostàries que consten 
en l’annex únic al present dictamen per un import de 6.509.020,24 euros, la qual cosa 
suposa la no utilització del crèdit, la no autorització de despeses ni transferències de 
crèdit i la no incorporació dels imports no disponibles al pressupost de l’exercici 
següent.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , informa que aquest dictamen 
fa referència a la declaració de la no disponibilitat de crèdit de la relació d’aplicacions 
pressupostàries que s’annexen al dictamen. 
 
Explica que aquesta situació ja s’ha donat en exercicis i governs anteriors per motius 
de la situació econòmica, prova d’això és el fet que encara s’està treballant amb el nou 
pressupost per al 2014 i s’espera poder portar-lo al Ple en les properes setmanes. 
 
Com s’han prorrogat el conjunt de partides del 2013 cap al 2014 i tenint en compte que 
moltes d’aquestes vindran reconduïdes en el pressupost del 2014, és aconsellable 
declarar la no disponibilitat de crèdit de tots els imports que ja vindran reduïts en el 
pressupost del 2014, per no trobar-nos amb la incongruència que en el pressupost 
prorrogat gastem més diners dels que després tinguin assignats. 
Explica que la relació que consta a l’annex del dictamen són tots els imports de les 
partides pressupostàries que queden bloquejades, i que tindran la viabilitat en funció 
del nou pressupost i algunes que ara han quedat disminuïdes potser en el nou 
pressupost quedaran restaurades. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU i 3 GMERC) i 9 abstencions (4 
GMPSC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 1 GMCUP), i per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la des ignació del senyor Jordi 

Basomba Gonzalvo com a representant municipal en el  Comitè Executiu 
de la  Fundació Fira de Manresa, en substitució del senyor  Valentí Oviedo 
Cornejo. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
7 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 16 de maig de 2013, va    
adoptar l’acord de nomenar, entre d’altres, al senyor Valentí Oviedo Cornejo, 
com a representant de l’Ajuntament de Manresa en el Comitè Executiu de la 
Fundació Fira de Manresa, en qualitat de vocal. 

 
2. Posteriorment , amb motiu del cessament voluntari del  senyor Valentí    

Oviedo com a gerent de la societat Manresana d’Equipaments Escènics, 
s’ha considerat  oportuna la seva substitució pel senyor  Jordi Basomba 
Gonzalvo, actual gerent de l’esmentada societat municipal. 
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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. De conformitat amb els articles 13 i 23 dels Estatuts de la Fundació, 

correspon a l’Ajuntament de Manresa designar els representants municipals 
en el Patronat i en el Comitè Executiu de la Fundació Fira de Manresa. 

 
Per tot això, com a regidora delegada de Promoció Econòmica, proposo al Ple de la 
corporació d’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.  Designar al senyor Jordi Basomba Gonzalvo com a representant de 
l’Ajuntament de Manresa en el Comitè Executiu de la Fundació Fira de Manresa, en 
qualitat de vocal, en substitució del senyor Valentí Oviedo Cornejo. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació Fira de Manresa per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 

 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme , informa que el dictamen fa referència a la designació del senyor Jordi 
Basomba Gonzalvo com a representant de l’Ajuntament de Manresa en el Comitè 
Executiu de la Fundació Fira de Manresa, en qualitat de vocal i en substitució del 
senyor Valentí Oviedo Cornejo. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no have r-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per una nimitat dels 23 membres 
presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el c ontingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va decidir debatre conjuntament i fer 
votació separada dels dictàmens inclosos en els punts 4.3.2 i 4.3.3 de l’ordre del dia.  
 
 
4.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhe sió de l’Ajuntament de 

Manresa al Programa municipi Cooperatiu. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
7 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 
La ONU va declarar l’any 2012 Any Internacional de les Cooperatives que va servir per 
elevar el perfil del cooperativisme més enllà del propi sector i es va posar de manifest 
la importància i necessitat de les cooperatives en l’actual context econòmic. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 19 de gener de 2012 va aprovar donar suport 
institucional a aqueta declaració de les Nacions Unides i va manifestar la voluntat de 
col·laborar en les organitzacions representatives del cooperativisme per la divulgació 
de l’Any Internacional de les Cooperatives. 
 
En aquesta mateixa sessió també es va adoptar l’acord de donar a conèixer la fórmula 
cooperativa a les persones emprenedores i la voluntat d’incorporar les organitzacions 
representatives en els espais consultius i/o de reflexió de caire econòmic i social de 
l’Ajuntament de Manresa  
 
Des de la declaració de l’Any internacional de Cooperatives, Catalunya ha registrat un 
augment de l’interès per la creació de cooperatives com una de les mesures per 
promoure la reactivació econòmica.   
 
Fruit d’aquest augment, des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
s’ha impulsat un programa anomenat Municipi Cooperatiu  que té per objectiu 
promoure el cooperativisme de treball a partir d’accions concretes de formació, 
sensibilització i orientació articulades per la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya amb la col·laboració de les administracions locals, agents locals i entitats 
del municipi. 
 
Per al bon desenvolupament d’aquest programa es requereix que les diferents 
administracions, agents i entitats donin el seu suport a través de l’adhesió a aquest 
programa a efectes de realitzar una planificació conjunta de les actuacions a realitzar. 
 
L’Ajuntament de Manresa, en compliment de l’acord plenari de 19 de gener de 2012 té 
interès en fomentar el cooperativisme i el model d’empresa cooperativa a través de 
l’adhesió al Programa Municipi Cooperatiu i assumir així els compromisos següents:  
 
 -  Fomentar el cooperativisme i el model d’empresa cooperativa 
 
 -  Contribuir al creixement i consolidació de les cooperatives de treball del    
    municipi. 
 
 -  Sensibilitzar en cooperativisme a persones emprenedores amb una idea de    
    negoci. 
 
 -  Orientar a entitats en el procés de transformació a cooperativa de treball 
 
 -  Generar oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre els         
     participants al programa 
 
 -  Contribuir a la divulgació de les activitats i els objectius del programa Municipi 
    Cooperatiu. 
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En dates 2 i 6 de febrer de 2014 el Cap de la Secció d’Ocupació i Universitat i la 
Tècnica d’Administració General han emès sengles informes en relació a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Manresa al Programa Municipi Cooperatiu. 
 
Consideracions legals 
 
L’article 71 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 habilita als ens locals a realitzar 
activitats complementàries de en matèria d’ocupació i lluita contra l’atur. 
 
Així mateix, l’article 4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
règim local, en concordança amb l’article 8 i 9 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2003 
atorguen als ens locals potestats de programació o planificació, així com plena 
capacitat jurídica per realitzar tot tipus d’actes.  
 
Altrament, l’adhesió a aquest programa no implica l’assignació d’un pressupost sinó 
que anualment es realitzarà una planificació de les actuacions a realitzar en funció de 
les capacitats i necessitats de cadascuna de les entitats. En qualsevol cas, les 
actuacions i el cost de les actuacions s’hauran d’acordar explícitament entre les 
entitats. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta adhesió és el Ple de la Corporació atès 
que malgrat l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
Règim local estableixi que corresponen al Ple els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals, en aquest cas no ens trobem pròpiament davant una 
organització supramunicipal però si davant un compromís adoptat per acord plenari de 
19 de gener de 2012 que compromet a l’Ajuntament a treballar per millorar i donar a 
conèixer la fórmula cooperativa. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS: 
 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Programa Municipi 
Cooperatiu, d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents necessaris 
per a portar a terme l’acord anterior i autoritzar-lo per a la signatura de la carta 
d’adhesió al Programa Municipi Cooperatiu que s’adjunta a aquest dictamen.” 
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4.3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la par ticipació de l’Ajuntament de 

Manresa, com a entitat col·laboradora, en el Progra ma aracoop. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
7 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 58 

“Antecedents 
 
Entre les accions del Pla de Govern de la Generalitat per a la legislatura 2013-2016 
s’hi troba assolir els objectius d’Europa 2020 a través de l’Estratègia Catalunya 2020 
per tal de reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a una model 
econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. 

 
Així mateix, la Comissió Europea destaca que les cooperatives són un dels agents que 
poden ajudar a assolir l’estratègia 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador.   
 
Fruit de la importància que les cooperatives tenen en el moment actual el Ple de la 
Corporació, en sessió de 19 de gener de 2012, va acordar, entre d’altres, treballar per 
millorar i donar a conèixer la formula cooperativa a les persones emprenedores, 
comptant amb la col·laboració de les organitzacions representatives del propi sector. 
 
Per tal de potenciar el moviment cooperatiu la Generalitat de Catalunya i la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya han creat el programa aracoop consistent 
en un programa marc de col·laboració público-privada entre la Generalitat de 
Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que té per objecte renovar, 
ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa a Catalunya.  
 
Així, els objectius generals d’aquest programa  aracoop són els següents: 

- Ampliar i actualitzar el posicionament i la presencia social de les empreses 
d’economia social i cooperativa. 

- Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa 
- Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa 

 
L’Ajuntament de Manresa, en compliment de l’acord plenari de 19 de gener de 2012 té 
interès en fomentar la creació i el coneixement de l’economia social i cooperativa a 
través de la seva participació, com a entitat col·laboradora, en el Programa aracoop. 
 
Aquesta participació com a entitat col·laboradora implica la intervenció en els àmbits 
següents: 

- Incorporar-se al Consell assessor del programa aracoop 
- Col·laborar en la difusió del programa aracoop i les seves accions, en el seu 

àmbit d’actuació. 
- Difondre les diferents convocatòries d’activitats 
- Facilitar, si s’escau, espais físics o altres recursos propis de l’entitat, per a la 

realització d’accions del programa aracoop. 
- Facilitar, si escau, la participació de persones de l’entitat, per a la realització 

d’accions del programa aracoop 
- Facilitar, si escau, la participació de persones de l’entitat en accions formatives, 

tècniques o de comunicació que es realitzin en el marc del programa , i que 
siguin d’interès per al seu àmbit d’actuació. 

 
En data 5 de febrer de 2014 el Cap de la Secció d’Activitat Econòmica i la Tècnica 
d’Administració General han emès sengles informes en relació a la participació de 
l’Ajuntament de Manresa, com a entitat col·laboradora, en el programa aracoop.  
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Consideracions legals 
 
L’article 71 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 habilita als ens locals a realitzar 
activitats complementàries de en matèria d’ocupació i lluita contra l’atur. 
 
Així mateix, l’article 4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
règim local, en concordança amb l’article 8 i 9 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2003 
atorguen als ens locals potestats de programació o planificació, així com plena 
capacitat jurídica per realitzar tot tipus d’actes.  
 
Altrament cal fer esment que la participació com a entitat col·laboradora no comporta 
cap contraprestació econòmica per a les parts.   
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta adhesió és el Ple de la Corporació atès 
que malgrat l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
Règim local estableixi que corresponen al Ple els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals, en aquest cas no ens trobem pròpiament davant una 
organització supramunicipal però si davant un compromís adoptat per acord plenari de 
19 de gener de 2012 que compromet a l’Ajuntament a treballar per millorar i donar a 
conèixer la fórmula cooperativa. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Manresa, com a entitat 
col·laboradora, en el Programa aracoop. 
 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents necessaris 
per a portar a terme l’acord anterior i autoritzar-lo per a la signatura de l’acord de 
col·laboració que s’adjunta annex.” 
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La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme , informa en relació al dictamen 4.3.2 que l’ ONU va declarar l’any 2012, Any 
Internacional del Cooperativisme i recorda que el Ple de la Corporació, en sessió de 19 
de gener de 2012 va aprovar el dictamen per donar suport a la Declaració de les 
Nacions Unides i va manifestar la voluntat de col·laborar en les organitzacions 
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les 
Cooperatives. 
 
Explica que a partir d’aquest acord i des de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya s’ha impulsat un programa anomenat Municipi Cooperatiu, que té per 
objectiu promoure el cooperativisme de treball a partir d’accions concretes de 
formació, sensibilització i orientació, articulades per la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya, amb la col·laboració de les administracions locals, agents locals i 
entitats del municipi. 
 
Per això el dictamen 4.3.2 proposa aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al 
Programa de Municipi Cooperatiu per realitzar una planificació conjunta de les 
actuacions a realitzar, i  d’acord al text que s’adjunta al dictamen. 
  
En relació al dictamen 4.3.3, explica que fa referència a la voluntat de potenciar el 
coneixement del cooperativisme. Diu que la Generalitat de Catalunya entre les accions 
del Pla de Govern 2013-2016 i a través de l’Estratègia Catalunya 2020, ha endegat el 
Programa aracoop.  
 
L’acord adoptat pel Ple d’aquest ajuntament en sessió de 19 de gener de 2012 va 
acordar aprovar la participació de l’Ajuntament de Manresa i per això el dictamen que 
es porta a l’aprovació és la participació de l’Ajuntament de Manresa, com a entitat 
col·laboradora, en el Programa aracoop. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la Cup, manifesta que vol 
felicitar aquesta iniciativa promoguda en un primer moment pel seu grup municipal. 
Esperen que aquest programa no es quedi només en una declaració de voluntats i que 
realment l’esperit cooperatiu arreli a la ciutat.  
 
Diu que serà molt important que es faci a través de la Federació de Cooperatives de 
Treball i a través de les cooperatives de la ciutat que ja hi treballen. 
 
Diu que s’ha d’apostar per aquest tipus de feina ja que tant socialment com 
econòmicament són les més fiables per poder ajudar a sortir de la crisi, per això 
votaran favorablement als dos dictàmens. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres pres ents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.3.3 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
23 membres presents, i per tant, esdevé acord plena ri amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
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4.3.4 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases reguladores del 
concurs per al disseny del logotip “Manresa 2022”. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
7 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’any 2022 farà 500 anys que Sant Ignasi de Loiola va arribar a Manresa i que va fer el 
camí de pelegrinatge des de Loiola fins a la capital del Bages. 
 
Per commemorar aquest fet l’Ajuntament de Manresa ha impulsat el projecte “Manresa 
2022”  que té com a objectiu donar a conèixer la ciutat i el seu llegat ignasià a la resta 
del món. 
 
Aquest projecte esta format per una pluralitat d’accions diverses que comprenen des 
de la millora i adequació d’espais històrics i turístics fins a la programació 
d’esdeveniments culturals i artístics al voltant d’aquest cinquè centenari, amb la 
finalitat de potenciar el llegat patrimonial i comercial de la ciutat. 
 
Per donar a conèixer aquest projecte de caràcter multidisciplinar es requereix un 
logotip que reflecteixi els seus objectius  i que pugui ser utilitzat en totes les activitats, 
campanyes, serveis, programes, publicacions i altres accions que realitzi l’Ajuntament  
de Manresa i altres agents implicats al projecte.    
 
L’elecció d’aquest logotip es farà a través d’un concurs  en el que es premiarà la idea 
que millor representi els objectius del projecte. 
 
En data 7 de febrer de 2014 el cap de la secció  d’Activitat Econòmica  i la tècnica 
d’Administració General han emes sengles informes relatius a l’aprovació de les bases 
d’aquest concurs. 
 
Consideracions legals 
 
1. Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
  
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació 
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Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del Concurs per al disseny del 
logotip “Manresa 2022”, d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon. Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 

“BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP “MANR ESA 2022”  
 
L’Ajuntament de Manresa vol organitzar un concurs per al disseny del logotip “Manresa 2022”, 
amb l’objectiu de trobar una imatge que identifiqui el projecte i faciliti la promoció dels actes de 
commemoració dels 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, el 2022, alhora 
que acosti el projecte estratègic Manresa 2022 a la ciutadania.  
 
Volem aprofitar l’oportunitat que ens brinda aquesta commemoració històrica per seguir 
l’exemple del pelegrí que va transformar la visió de l’Església i del món, i renovar la imatge que 
tenim de la nostra ciutat i la imatge que oferim al món. Partint de les arrels ignasianes de fa cinc 
segles, hem de potenciar tant el llegat patrimonial com els valors ignasians originals (tolerància, 
importància de la formació i del coneixement, esforç personal, espiritualitat, diàleg interreligiós, 
resiliència, sentit de comunitat), que són plenament moderns, i que han d’impulsar la ciutat cap 
endavant i fer-la més sostenible, adaptada al nou entorn i econòmicament equilibrada.  
 
Som conscients que hem de projectar una nova Manresa per canviar l’imaginari col·lectiu. Hem 
de pensar que Manresa ha de ser una ciutat diversa, acollidora i moderna. Aquest és un recurs 
intangible que ha de potenciar la ciutat, que apel·la a la identitat i al capital humà de la 
comunitat. 
 
La finalitat principal d’aquest projecte és aconseguir, per una banda, millorar l’autoestima dels 
propis manresans i manresanes i, per altra, revitalitzar econòmicament, social, cultural i 
artística la ciutat, a través dels següents objectius: 
 

• La promoció d’activitat econòmica i la consolidació del comerç i el turisme i l’increment 
de l'ocupació, especialment per als més joves. 

• La millora de la qualitat de vida i la cohesió social. 
• La recuperació de la potencialitat i la centralitat del centre històric i comercial. 
• La valoració i el foment del patrimoni cultural i monumental i l’increment de 

l’autotestima dels ciutadans. 
• L’aprofitament dels equipaments públics i patrimonials.  
• El posicionament i la projecció externa de la ciutat.  

 
L'art té un llenguatge directe i viu que pot explicar moltes coses amb una simbologia o una 
pinzellada.  El concurs vol motivar la comunitat  d’artistes a crear un logotip del projecte 
estratègic Manresa 2022, que reflecteixi els valors ignasians que volem potenciar i la imatge 
que volem projectar de la ciutat, en el marc del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi a 
Manresa. 
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1. Objectiu: 
 
L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge del projecte Manresa 
2022, que pugui ser utilitzat en totes les activitats, campanyes, serveis, programes, 
publicacions i altres accions que realitzi l’Ajuntament de Manresa i la resta d’agents implicats al 
projecte, ja sigui de manera conjunta o  individual. 
 
2. Temàtica:  
 
La temàtica és lliure, però es valoraran especialment aquelles propostes que millor reflecteixin 
els objectius del projecte estratègic Manresa 2022. 
 
3. Participants: 
 
El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar. Cada 
concursant podrà presentar diverses propostes, sense límit, si bé cadascuna d’elles haurà 
d’anar signada amb el seu respectiu pseudònim, tal com s’explica a l’apartat 5 d’aquestes 
bases. 
 
4. Propostes: 
 
Les propostes de logotip han de ser originals i inèdites. Les persones participants es 
responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació o 
plagi. 
El disseny de l’obra es pot elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la seva reproducció 
impresa. Haurà de ser en color (quadricromia) si bé haurà de tenir també una versió en blanc i 
negre i en escala de grisos. 
Cada proposta s’haurà de presentar en versió impresa de mida DIN A4 en color (quadricromia) 
i la versió en blanc i negre  
 
També s’haurà de presentar en un CD o memòria pendrive la versió del logotip, tant en color 
com en blanc i negre i en escala de grisos. Les imatges digitals hauran de ser en format d’alta 
resolució (preferiblement vectoritzat), en algun dels formats següents Gimp, Svg, Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop o Eps i qualitat suficient per a la seva impressió (resolució mínima 
de 300 dpi). També caldrà presentar-les en algun dels següents formats aptes per al web: Svg, 
Png, Jpg, Gif o Bmp. La proposta podrà anar acompanyada d’una breu explicació i de 
documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents espais i formats. 
 
El disseny gràfic ha de ser adequat per a la seva reproducció en diferents suports, cartells, 
fulletons, CD i DVD, samarretes, web i aplicacions multimèdia, entre d’altres. 
S’exclouran aquells logotips que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes o ofensives 
contra persones, principis institucionals, ideologies o religions. 
 
5. Presentació de propostes: 
 
El termini de presentació de propostes s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona on s’indicarà  el termini màxim per a la 
presentació de sol·licituds.  
 
Les propostes s’hauran de presentar a qualsevol registre de l’Ajuntament de Manresa  o per 
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té 
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació 
 
L’obra es presentarà en dos sobres tancats: 
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El sobre 1, degudament tancat, que haurà de contenir les dades identificatives de l’autor/a 
(nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic). Aquest sobre anirà identificat al 
seu exterior amb el número de sobre i amb el pseudònim de la persona concursant. 
 
El sobre 2, on s’inclourà la proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, 
acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna, relativa a l’explicació 
de la proposta. Aquest sobre s’identificarà a l’exterior amb el número de sobre i amb el 
pseudònim de la persona concursant. 
 
6. Criteris de valoració: 
 
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base a criteris de valoració  
artístics i simbòlics de les propostes.  
 
Aquests criteris de valoració seran: 
 
 a)Qualitat conceptual i tècnica del producte. Es valorarà l’originalitat, creativitat i qualitat 
    gràfica fins a un màxim de  35  punts. 
 
 b)Visibilitat de la imatge: Es valorarà l’aptitud per transmetre el significat del projecte   
    Manresa 2022 en el sentit de la percepció directa i immediata del missatge  fins a un   
    màxim de 30  punts. 
 
 c)Capacitat d’adaptació a diferents formats. Es valorarà l’adaptació del logotip a espais   
    i formats diferents com ara tríptics, fulletons,  pàgines web, cartells... fins a un màxim     
    de 30 punts. 
 
 d)Altres millores. Es valoraran altres millores que el Jurat consideri que mereixen     
    especial interès. Fins a un màxim de 5 punts. 
 
7. Jurat: 
 
El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït 
per: 
 -El regidor delegat de Cultura, que actuarà com a President 
 -Un representant de l’Escola d’Art de Manresa 
 -Un representant  extern de la Taula de Turisme de Manresa 
 -Un representant de la Cova Sant Ignasi-Manresa, Fundació Privada  
 -Un representant de l’Ajuntament de Manresa, que actuarà com a secretari, amb veu i   
   vot. 
 
Podrà assessorar al Jurat, l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme i l’Oficina de Manresa 2022 
amb coneixement sobre comunicació i sobre el projecte, així com qualsevol altra persona que 
el Jurat consideri adient. 
 
Les funcions assignades al jurat són les següents: 
 

• L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la què 
figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió. 

• La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les 
acompanyi 

• La proposta  d’adjudicació del premi a la proposta guanyadora del concurs. 
• La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el 

concurs. 
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Una vegada valorades les propostes  el Jurat decidirà per majoria de vots la proposta que ha 
de ser premiada i posteriorment procedirà a l’obertura del sobre núm. 2 amb la finalitat 
d’identificar al participant guanyador i aixecarà la corresponent acta.  
 
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert i convocar un nou concurs al que hauran 
de presentar-se nous treballs. 
 
8. Veredicte: 
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 31 d juliol de 2014 i es farà públic a la pàgina 
web municipal, a la de Turisme de Manresa i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa i la 
resolució d’atorgament del premi serà notificada al participant de la proposta seleccionada.  
 
9. Premi:  
 
Es concedirà un  premi únic per a la proposta que hagi estat escollida, que consistirà en 500 
euros, quantitat que estarà subjecta a les retencions fiscals que procedeixin. 
 
El pagament del premi es realitzarà un cop finalitzats els tràmits pertinents. 
 
L’aplicació pressupostària a la que s’imputa es fixarà en la corresponent convocatòria 
 
10.- Drets de propietat 
 
1. Els participants seran responsables de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual, 
industrial o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en el compliment de 
l’objecte del concurs. 
 
2. L’Ajuntament de Manresa queda eximit de qualsevol responsabilitat en el cas de plagi o mal 
ús de les obres presentades. 
 
3. La persona guanyadora reconeix i assumeix la cessió en exclusiva i sense limitació temporal,  
de l’explotació del logotip guanyador a l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb la llei de la 
Propietat intel·lectual. L’Ajuntament es reserva tots els drets d’explotació com a imatge del 
projecte Manresa 2022, i en concret els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, en qualsevol mitjà imprès, digital i/o telemàtic.  
 
4.  L’autor del treball guanyador no podrà utilitzar, ja sigui total o parcilament, elements i/o el 
disseny seleccionat en altres treballs o projectes futurs que pugui realitzar, sense el 
consentiment exprés i escrit de l’Ajuntament de Manresa. 
 
5. Els participants reconeixen i assumeixen que no tenen cap dret de remuneració o 
compensació extraordinària per aquesta cessió més enllà de l’establert com a premi per al 
treball dels participants guanyadors. La persona guanyadora  reconeix i assumeix que la imatge 
guanyadora serà en exclusivitat propietat de l’Ajuntament, a tots els efectes, cedint a 
l’Ajuntament el dret de la propietat industrial i el copyright de la imatge.  L’Ajuntament de 
Manresa podrà inscriure el treball premiat i els drets que sobre aquest ostenta en els registres 
oficials que consideri necessaris. 
 
11. Exposició: 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret a realitzar una exposició amb totes les propostes 
presentades a concurs durant els 2 mesos següents.  Un cop finalitzat aquest termini els 
participants no premiats podran recollir els seus treballs personalment o per delegació escrita, a 
l’Ajuntament de Manresa en el termini màxim de 30 dies des de la data de publicació del 
veredicte a la pàgina web municipal. Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament de Manresa 
disposarà lliurement dels treballs no retirats, procedint a la seva destrucció. 
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12. Acceptació de les bases: 
 
El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases, la 
impossibilitat d’impugnar-les i la conformitat amb la decisió del Jurat. Tota qüestió no prevista 
en aquestes bases així com la seva interpretació en cas de dubte, serà resolta pel Jurat. 
 
13. Informació addicional: 
 
Per a qualsevol dubte i per obtenir més informació relativa al projecte estratègic Manresa 2022, 
podeu sol·licitar informació a: 
 
Oficina de Turisme de Manresa: 
Pl. Major, 10 ( baixos), de Manresa 
Tel. : 93 878 40 90 
 
Oficina Manresa 2022: 
Pl. Major, 10 ( baixos), de Manresa” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme , explica que l’Ajuntament de Manresa ha impulsat el projecte “Manresa 
2022” que té com a objectiu donar a conèixer la ciutat i el seu llegat ignasià a la resta 
del món. 
 
Informa que per donar a conèixer aquest projecte es requereix un logotip que 
reflecteixi els seus objectius, que pugui ser utilitzat en totes les activitats que realitzi 
l’Ajuntament  de Manresa i altres agents implicats en el projecte.    
 
Per això es va creure oportú fer un concurs públic en el que es premiarà la idea que 
millor representi els objectius del projecte i es porta a l’aprovació del Ple les bases 
reguladores del Concurs per al disseny del logotip “Manresa 2022”. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4  GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 
GMPxC) i 1 abstenció (1 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la modificació 

puntual del Pla General Apotecari. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 7 de 
febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 d’abril de 2013, aprovà provisionalment la 
“Modificació puntual del Pla general. Apotecari” , de Manresa, redactat pels serveis 
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tècnics municipals de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost)  
 
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 18 d’octubre de 2013; 
d’acord amb el que disposa l’article 89.5 TRLU, per tal que el mateix fos sotmès a 
l’aprovació definitiva. 
 
El 25 de novembre de 2013 va tenir entrada al registre d’aquesta entitat l’informe emès 
per l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al projecte de referència. L’informe 
favorable pel que fa a l’abastament, sanejament i a les afeccions mediambientals 
disposava prescripcions en relació a la inundabilitat (subàmbit B). 
 
En data 24 de gener de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central adoptà l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General 
de referència, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que havia atorgat 
l’aprovació provisional i degudament diligenciat, que incorporés la prescripció següent: 
 
 1.1 Cal adequar el projecte i/o l’edificabilitat màxima proposada en aquesta   
       Modificació a les determinacions de l’article 125.1 A de la Normativa del    
       planejament general vigent, respecte a quina plana té consideració de   
       planta soterrani. 
 
 1.2 Cal, en la documentació gràfica, establir amb claredat la línia de la cota que 
       cal considerar com a planta baixa. 
 
 1.3 Cal reconèixer en la fitxa del Polígon d’actuació urbanística Apotecari de    
       l’article 9.4 de la Normativa el sostre de l’edificació existent.              
       Conseqüentment, cal clarificar en el tercer punt d’aquest mateix article que     
       el deure de cessió de sòl serà del 15% de l’increment de l’aprofitament    
       urbanístic. 
 
Així doncs, el nou document correspon al Text Refós requerit per l’acord de la 
Comissió Territorial de la Catalunya Central de 24 de gener de 2014, el qual incorpora 
també els requisits fixats per l’ACA en relació a l’edificació que es preveu al subàmbit 
B. Així en aquest document, es quantifica la part de les plantes soterrani que, d’acord 
amb la definició d’aquesta planta per part de la normativa del Pla general, computa a 
efectes de sostre, tot i que es proposa mantenir la seva adscripció a soterrani, atès 
que es limiten els seus usos a l’ús d’aparcament i es grafia aquest sostre en el plànol 
d’ordenació 09. Proposta. Definició geomètrica i ordenació de l’edificació. D’altra 
banda també es fixa en la fitxa del polígon d’actuació definit el sostre total de l’àmbit, 
indicant que el deure de cessió del sòl és del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic. 
 
En qualsevol cas els ajustos incorporats en el Text Refós no suposen una modificació 
substancial del document, per la qual cosa es proposa l’aprovació del Text Refós de la 
Modificació Puntual del Pla general. Apotecari. 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament 
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de 
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest 
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supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el 
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.  
 
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén 
per modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent 
respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no 
ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local.  
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art. 
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits  
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions 
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 30 d’octubre de 2013. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de 4 de febrer 
de 2014, en el qual es proposa l’aprovació del text refós d’aquesta modificació.  
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
“1r. Aprovar el Text refós de la ”Modificació puntual del Pla general. Apotecari”, 
redactat pels serveis tècnics municipals amb la incorporació de les prescripcions 
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 24 de gener de 2014 i que, resumidament, consisteixen en: 
 

• Incorporar els requisits fixats per l’ACA en relació a l’edificació que es preveu al 
subàmbit B, 

 
• Quantificar la part de les plantes soterrani que, d’acord amb la definició 

d’aquesta planta per part de la normativa del Pla general, computa a efectes de 
sostre, tot i que es proposa mantenir la seva adscripció a soterrani, atès que es 
limiten els seus usos a l’ús d’aparcament i es grafia aquest sostre en el plànol 
d’ordenació 09. Proposta. Definició geomètrica i ordenació de l’edificació, i 
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• Fixar en la fitxa del polígon d’actuació definit el sostre total de l’àmbit, indicant 

que el deure de cessió del sòl és del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic. 

 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per 
duplicat exemplar, del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement 
d’expedient, per tal que en doni conformitat i acordi la publicació del document, en 
virtut d’allò acordat en sessió de data 24 de gener de 2014.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge , informa que el 
dictamen fa referència a l’aprovació del Text refós de la modificació puntual del Pla 
General Apotecari. 
 
Explica que en data 25 de novembre de 2013 l’Agència Catalana de l’Aigua va 
trametre l’informe favorable però fent una prescripció en relació a la inundabilitat del 
subàmbit B. Diu que en data 24 de gener de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme 
va aprovar la modificació supeditant la publicació i l’executivitat a la presentació del 
Text refós que avui es porta a l’aprovació del Ple.  
 
Aquest Text refós adequa l’edificació màxima proposada d’acord amb la consideració 
de les plantes soterrani. Fixa la quota de planta baixa que ha de tenir a efectes del 
còmput d’edificabilitat admesa en aquest polígon d’actuació.  
 
També suposa traslladar aquesta edificabilitat en el 15% d’aprofitament urbanístic de 
cessió gratuïta. Acaba la intervenció dient que són el tres punts que recull el Text refós 
i demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
23 membres presents, i per tant, esdevé acord plena ri amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del Pla de Millora 

Urbana Can Roqueta de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 7 de 
febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de setembre de 2013, aprovà provisionalment 
el “Pla de Millora Urbana CAN ROQUETA”, de Manresa, promogut per l’empresa 
Creixbages, SL i signat per l’arquitecte xxx i l’advocat xxx, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada als Serveis 
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
en data 1 d’octubre de 2013; d’acord amb el que disposa l’article 89.5 TRLU, per tal 
que el mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva. Posteriorment, el 20 de novembre de 
2013, vàrem trametre còpia de I'informe favorable dels Serveis Territorials del 
Departament de Cultura en relació al Pla de Millora Urbana CAN ROQUETA, informe 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 71 

que aquest ajuntament va rebre el dia 7 de novembre, després de l’aprovació 
provisional del document. 
 
En data 4 de desembre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central adoptà l’acord d’aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de referència, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat provisional l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 

1.1 Cal que el document esmeni la contradicció detectada entre la tipologia 
d'ordenació proposada per a aquest Pla de millora urbana en els seus plànols i 
el proposat en la normativa. En aquest sentit, cal escollir la tipologia 
d'ordenació més adequada a la proposta i adaptar, conseqüentment, tots els 
paràmetres urbanístics a aquesta tipologia. 

 
1.2 Cal que el document concreti quina és la secció tipus per a les edificacions 

amb front al carrer Sèquia i ajusti la volumetria de les construccions permeses 
en I‘espai lliure interior d'illa a aquesta secció, adaptant el seu paràmetre 
d’alçada lliure màxima de I'edificació a allò establert en la normativa del PGO. 

 
1.3 Cal incorporar en la normativa urbanística l’establiment deIs usos previstos 

que, d'acord amb la memòria del PMU, seran l'ús terciari (comercial) per a la 
planta baixa de tota la zona i I'ús residencial per a les plantes pis. 

 
La mateixa resolució recomana a I'Ajuntament que estudiï la possibilitat de reduir les 
alçades màximes reguladores permeses en la part de l'edificació més pròxima al volum 
protegit U091, als efectes de minimitzar I'impacte d'aquestes noves construccions 
sobre el bé i garantir la preservació dels seus valors patrimonials, tot evitant també la 
creació de mitgeres. 
 
El 4 de febrer de 2014 els promotors presenten el Text Refós, el qual és informat per 
l’arquitecte municipal assenyalant que el nou document incorpora les prescripcions 
fixades en l’acord de 4 de desembre de 2013 i comporta les següents correccions: 
 

1. En relació a la prescripció 1.1., s’ha modificat l’article 8 Regulació general per 
establir el sistema d’ordenació per alineació de carrer en concordança amb la 
subzona 1.3 Eixample establerta. Per tal de concretar l’edificabilitat màxima 
permesa en relació amb aquest sistema d’ordenació, també s’ha ajustat l’article 
9 Edificabilitat, introduint la precisió que el desdoblament de la planta baixa 
segons el sistema d’altells permès per aquest tipus d’ordenació computarà en 
el càlcul del sostre màxim 

 
2. Pel que fa al punt 2 de les prescripcions, s’han modificat els plànols H.16 

Proposta d’Ordenació volumètrica. Secció i H.17 Proposta de compensació 
volumètrica. Façanes. En el primer, s’ha ajustat la secció tipus l’edificació en el 
pati d’illa per distingir l’alçada màxima del forjat respecte de l’arrencada de 
coberta en cas que fos inclinada, d’acord amb l’article 114.2.C de la normativa 
vigent del Pla general de Manresa. En el segon plànol modificat, s’ha eliminat 
la secció pel passatge que no es corresponia amb l’ordenació finalment 
proposada. 

 
3. En referència a la prescripció 1.3, s’ha introduït un article nou 14. Condicions 

d’ús que estableix els usos permesos d’acord amb la Zona residencial 
Eixample del Pla general amb la limitació que els usos residencials no són 
permesos en les plantes baixa i entresòl. D’aquesta manera, en planta baixa i 
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planta entresòl només s’admeten usos terciaris, mentre que l’ús residencial 
només s’admet en les plantes pis. 

 
 4. Quan a la recomanació de la CTUCC, s’ha considerat adient modificar l’article  
  16 Regulació particular dels edificis protegits del PEUPM (anterior article 15) i  
  el plànol H.17 Proposta de compensació volumètrica. Façanes per introduir la  
  condició que la mitgera de l’edifici que limita amb l’edifici protegit de la ctra. de  
  Vic núm. 83 (element U91 del PEUPM) tingui tractament de façana, tan per les  
  condicions d’acabat com per l’arrencada de coberta. Es considera que aquesta  
  condició millora de forma significativa la integració de la nova edificació amb  
  l’edifici catalogat. 
 
En qualsevol cas els ajustos incorporats en el Text Refós no suposen una modificació 
substancial del document, per la qual cosa es proposa l’aprovació del Text Refós del 
Pla de Millora Urbana CAN ROQUETA. 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament 
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de 
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest 
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el 
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.  
 
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén 
per modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent 
respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no 
ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local. 
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art. 
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits  
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions 
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 4 de desembre de 2013. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal i l’informe jurídic emès per la Cap de 
Secció de Gestió Urbanística, ambdós de data d’avui, en el qual es proposa 
l’aprovació del text refós d’aquest pla.  
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El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
“1r. Aprovar el Text refós del “Pla de Millora Urbana CAN ROQUETA”, promogut per 
l’empresa Creixbages, SL i signat per l’arquitecte xxx i l’advocat xxx, amb la 
incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 4 de desembre de 2013 i que, 
resumidament, consisteixen en: 
 

1. En relació a la prescripció 1.1., s’ha modificat l’article 8 Regulació general 
per establir el sistema d’ordenació per alineació de carrer en  concordança 
amb la subzona 1.3 Eixample establerta. 

 
2. Pel que fa al punt 2 de les prescripcions, s’han modificat els plànols  H.16 

Proposta d’Ordenació volumètrica. Secció i H.17 Proposta de compensació 
volumètrica. Façanes. 

 
3. En referència a la prescripció 1.3, s’ha introduït un article nou 14. 

Condicions d’ús. 
 
4. Quan a la recomanació de la CTUCC, s’ha considerat adient modificar 

l’article 16 Regulació particular dels edificis protegits del PEUPM (anterior 
article 15) i el plànol H.17 Proposta de compensació volumètrica. Façanes. 

 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per 
duplicat exemplar, del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement 
d’expedient, per tal que acordi l’aprovació i la publicació del document, en virtut d’allò 
acordat en sessió de data 4 de desembre de 2013 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
3r. Notificar el present Dictamen als propietaris dels terrenys compresos dins l’àmbit 
del Pla de millora urbana, de conformitat amb l’article 102.3 a) Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
4rt. Notificar els presents acords al Sr. xxx, com a representant de la societat mercantil 
CREIXBAGES, SL, sol·licitant de la tramitació del Pla de Millora Urbana Can Roqueta.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge , informa que el 
dictamen fa referència a l’aprovació del Text refós del “Pla de Millora Urbana CAN 
ROQUETA”, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en data 19 de setembre 
de 2013. 
 
Explica que en data 4 de desembre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana 
supeditat a la publicació i executivitat a la presentació del text refós que avui es porta a 
l’aprovació del Ple. 
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Es van trametre tres prescripcions i una recomanació, essent la primera prescripció  
consistent en la concreció del sistema d’ordenació, ja que hi havia una discordança 
entre la regulació escrita i la gràfica, per la qual cosa es modifica l’article 8 i l’article 9 i 
es concreta que l’ordenació serà la 1.3 d’Eixample. 
 
La segona prescripció, es recull a través de modificar els plànols H.16 i H.17 de 
manera que quedi grafiada la secció de l’edificació que dóna façana al carrer Sèquia. 
 
En relació a la tercera prescripció, es crea un article nou, el número 14, i s’especifica 
que els usos en planta baixa i entresòl seran terciaris, mentre que la resta de plantes 
seran d’ús residencial. 
 
En relació a la recomanació es recull mitjançant la modificació de l’article 16, que 
anteriorment era el 15, i el plànol H.17, corresponent a una proposta de compensació 
volumètrica, així es dona el correcte tractament de les mitgeres que puguin aparèixer 
en el moment que s’edifiqui i el tractament de l’arrencada de coberta d’aquest nou 
edifici, de manera que hi haurà una millor integració respecte l’edificació que està 
protegida i fa cantonada entre el carrer Sèquia i la cantonada de la carretera de Vic.    
 
Acaba la intervenció dient que amb aquestes tres prescripcions i la recomanació es 
dóna resposta a allò que demana la Comissió d’Urbanisme i per això demana el vot 
favorable del dictamen per a l’aprovació del Text refós. 
  
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMERC, 2 GMPP i 1 GMCUP) i 
6 abstencions (4 GMPSC i 2 GMPxC), i per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
                                            
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 Regidoria  delegada de Cultura  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la des ignació amb el nom de 

plaça de Simeó Selga l’espai públic situat a la can tonada del Passeig Pere 
III amb el carrer de Primer de Maig. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 7 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“És voluntat d’aquest ajuntament dotar els vials i espais públics de Manresa amb el 
nom de persones vinculades a la ciutat que hagin destacat en algun camp per tal de 
reconèixer els seus mèrits. 
 
Mitjançant instància presentada en data 11 de desembre de 2012, el Sr. Lluís Guerrero 
i Sala, com a president de la junta de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut “Simeó 
Selga i Ubach”, va formular proposta que s’assigni el nom de Simeó Selga i Ubach a 
una plaça o carrer. Un reconeixement a la persona i a la seva trajectòria al qual s’han 
adherit nombroses entitats, tal i com en queda constància en la documentació adjunta 
a aquest expedient.   
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Un cop examinada la proposta, ha semblat pertinent iniciar les actuacions tendents a 
incoar expedient administratiu d’honors i distincions, amb la finalitat que s’atorgui el 
nom de Simeó Selga a l’espai lliure situat a la cantonada  del Passeig de Pere III amb 
el carrer del Primer de Maig de Manresa. 
 
Des de la Secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els 
aspectes relatius a la denominació d’un espai públic amb el nom del Sr. Simeó Selga. 
 
Consultada la secció de Planejament, aquesta manifesta que està previst que, en la 
futura redacció del POUM, l’espai sigui qualificat de Sistema d’Espais Lliures. En 
conseqüència, corrobora la idoneïtat que aquest espai rebi la denominació proposada. 
També s’adjunten a l’expedient informes de la Unitat d’Estadística i Gestió de 
Població, així com del Centre de Normalització Lingüística Montserrat. 
 
De la documentació presentada pel Sr. Lluís Guerrero i Sala, queda ben palès que el 
Sr. Simeó Selga i Ubach va ser una persona dedicada al servei als altres. Des de la 
seva professió com a metge pediatra i des de la seva activa participació en la vida 
social, cultural i política de manera voluntària. Va ser pediatre de molts manresans i 
manresanes, metge afable i dotat d'una gran humanitat i una persona que va destacar 
pel seu decidit esperit de servei a la ciutat i al país.  
 
Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 9 de setembre de 
2013, s’acordà incoar expedient per determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, donar el 
nom de Plaça de Simeó Selga a l’espai públic  situat a la cantonada del Passeig Pere 
III amb el carrer del Primer de Maig i que actualment no té cap denominació.  
 
Així, l’article 26 de l’esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies 
públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se, d’acord amb l’article 
27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al Ple Municipal l’adopció 
de l’acord definitiu. 
 
Per últim, dir que l’article 28 de l’ordenança regula la retolació de les vies públiques 
com un servei públic. 
 
Que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica seguir  el 
procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per aquest 
Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 18 de febrer de 2008. 
 
L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 19 a 23, regula la 
instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que 
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar 
compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Jurídic en data 7 de febrer de 2014, 
l’informe emès per l’arquitecta de Planejament i Gestió del sòl de data 12 d’agost de 
2013, l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura de data 3 de setembre de 2013 i 
l’informe emès per la tècnica d’Estadística de data 8 de juliol de 2013. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
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ACORDS 
 
“Primer.- Designar amb el nom de Plaça de Simeó Selga l’espai públic situat a la 
cantonada del Passeig Pere III amb el carrer de Primer de Maig, actualment sense 
denominació, segons es grafia al plànol adjunt. 
 
Segon.- Ordenar la col·locació, per part dels serveis tècnics municipals corresponents, 
de les plaques i retolacions que corresponguin al parc esmentat tant bon punt les 
circumstàncies de l’espai ho facin possible.    
 
Tercer.- Actualitzar la inscripció al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, en el 
sentit d’incorporar a la relació de circumstàncies i mèrits del Sr. Simeó Selga i Ubach 
la concessió d’aquesta distinció i la data de la mateixa." 
 

 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, explica que en data 11 de 
desembre de 2012, el Sr. Lluís Guerrero i Sala, com a president de la junta de l'Arxiu 
Històric de les Ciències de la Salut “Simeó Selga i Ubach”, va formular la proposta 
d’assignar el nom de Simeó Selga i Ubach a una plaça o carrer, un reconeixement a la 
persona i a la seva trajectòria, a la qual s’han adherit nombroses entitats. 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 77 

   
Manifesta que des de la Secció de Cultura i els departaments de Planejament, 
Estadística i Gestió de la població han corroborat amb els informes favorables la 
idoneïtat que aquest espai rebi la denominació proposada. 
. 
Explica que en base a la documentació presentada pel senyor Guerrero i Sala, va 
quedar ben clar que el doctor senyor Simeó Selga i Ubach va ser una persona 
dedicada al servei dels altres i a la comunitat, des de la seva professió com a metge 
pediatre i des de la seva activa participació en la vida social, cultural i política de 
manera voluntària. Va ser pediatre de molts manresans i manresanes, metge afable i 
dotat d'una gran humanitat i una persona que va destacar pel seu decidit esperit de 
servei a la ciutat i al país.  
 
Informa que per resolució de l’alcaldia de data 9 de setembre de 2013 i a l’empara del 
Reglament d’Honors i Distincions, es van determinar els mèrits per donar el nom de 
Plaça de Simeó Selga, fet que coincidirà amb l’any 2014, que és l’any del centenari del 
seu naixement. 
 
El senyor Calmet sol·licita el vot favorable del dictamen per designar amb el nom de 
Plaça de Simeó Selga, l’espai públic situat a la cantonada del Passeig Pere III amb el 
carrer de Primer de Maig, actualment sense denominació. 
 
També sol·licita ordenar la col·locació, per part dels serveis tècnics municipals 
corresponents, de les plaques i retolacions que corresponguin al parc esmentat, tan 
bon punt les circumstàncies de l’espai ho facin possible. Així mateix, actualitzar la 
inscripció al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, en el sentit d’incorporar a la 
relació de circumstàncies i mèrits del Sr. Simeó Selga i Ubach la concessió d’aquesta 
distinció i la data de la mateixa. 
 
 
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , manifesta que 
intervé com a regidor i com a metge i diu que és un honor parlar de la figura del doctor 
Simeó Selga. 
Explica que és un privilegi parlar de la figura del doctor Simeó Selga, tant com a 
pediatre com per la seva praxis mèdica, deixant un exemple del que mai hauria de 
perdre la medicina, el sentit humanitari i el servei als altres, que a vegades la medicina 
oblida. 
Diu que vol parlar del doctor Simeó Selga, ja que cada vigília de Sant Lluc el recorden, 
i ara amb la denominació d’aquest espai públic, el recordaran més. 
També vol felicitar el doctor Lluís Guerrero i a tots els companys de l’arxiu per la gran 
acollida que ha tingut la proposta.    
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC , manifesta que tots els 
ciutadans, companys, familiars i els que han rebut els seus ensenyaments i atencions 
mèdiques, estan contents del reconeixement al doctor Simeó Selga i Ubach, gran 
persona, humanista i patriota.   
 
Reforça el missatge del senyor Irujo i creu que es tracta de retornar-li el que ell va fer 
per Manresa. 
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Munic ipal del PP , diu que com a 
regidor de l’Ajuntament de Manresa s’afegeix al reconeixement del senyor Simeó 
Selga per ser una de les figures, en el món professional, des de la perspectiva de la 
medicina i de la pediatria de formes innovadores, tenint en compte també la seva feina 
per treballar per la democràcia i per la llibertat dels ciutadans de Manresa i el seu 
entorn. 
Manifesta que tots els regidors del seu grup municipal se sumen a la distinció 
proposada per una Associació de Manresa. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , també s’afegeix a 
les felicitacions. 
Se n’alegren que ja sigui oficial la designació del nom de la plaça. Diu que ara que ja 
tenen el nom, només faltarà la creació de la plaça per tal que pugui ser un espai públic 
i  comunitari. 
 
 
L’Alcalde manifesta que vol remarcar dues qüestions que es concentren en la figura 
del doctor Simeó Selga. La primera seria la unanimitat a l’hora de qualificar les seves 
virtuts, el seu ofici i la seva dedicació a la ciutat i al país. I la segona qüestió, diu que 
moltes vegades es parla de líders i manresans il·lustres, però que ens oblidem de 
persones, tot i que siguin propers en el temps, són i representen models a seguir. 
 
Diu que s’adhereixen a la proposició realitzada i esperen, dintre de les possibilitats 
econòmiques, que aquest espai pugui adequar-se durant l’any del centenari del seu 
naixement i pugui ser tal i com ha sol·licitat l’associació que ha proposat aquesta 
designació de Plaça de Simeó Selga, sigui l’espai públic situat a la cantonada del 
Passeig Pere III amb el carrer de Primer de Maig. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
23 membres presents, i per tant, esdevé acord plena ri amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
  
6.2 Regidoria delegada d’Ensenyament   
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la mo dificació de l’acord adoptat 

pel Ple en data 16 d’abril de 2007, de cessió gratu ïta de domini a favor de 
la Generalitat de Catalunya d’una finca de titulari tat municipal, delimitada 
pels carrers Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i Pablo Picasso. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 
27 de gener de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió que tingué lloc el dia 16 d’abril de 2007 acordà 
cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini d’una finca inscrita 
al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2.048, Llibre 677, Full 161, 
Finca 32.218 i que consta en l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, com a bé patrimonial, amb el número 331.35. 
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II. Posteriorment, en la sessió de 18 d’abril de 2013 el Ple va acordar modificar l’àmbit 
del terreny objecte de cessió, a proposta del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. 
 
III. En els punts núm. 4 i 5 de l’acord de cessió, en relació amb la reversió del terreny 
pel transcurs del temps, s’estableix el següent: 
 
 4. En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions  
 i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
 transcorregut el termini de 30 anys a comptar des de la data d’inscripció en el Registre 
 de la Propietat de la cessió acordada. 
 
 5. La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions 
 que facin possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent. 
 
IV. En data 14 de gener de 2014 (NRE 1855/2014), el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya ha tramès un escrit mitjançant el qual sol·licita que l’acord 
esmentat sigui modificat, en el sentit que la reversió pel transcurs del termini de 30 
anys afecti únicament al terreny i no a les instal·lacions i construccions existents sobre 
la finca. 
 
V. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic on fa constar que la modificació 
puntual de l’acord de cessió dels terrenys de referència a favor de la Generalitat de 
Catalunya, per a la construcció d’un centre escolar, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i 212 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els articles 49 i 50 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Aquests articles preveuen que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres 
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que 
redundin en benefici dels habitants del terme municipal. 
 
2. Procediment. El procediment per a la cessió de béns patrimonials a altres 
administracions o entitats públiques ve regulat pels articles 49 i 50 del RPEL. 
Tanmateix, al tractar-se, en aquest cas, d’una simple modificació puntual, sense que 
aquesta suposi una alteració substancial de les seves característiques, no és 
necessari dur a terme la informació pública a què fa referència el punt 3 de l’article 49, 
atès que aquest tràmit ja es va efectuar en el moment de l’aprovació de la cessió inicial 
pel Ple de 16 d’abril de 2007. 
 
3. Òrgan competent i quòrum qualificat. L’òrgan competent per acordar la cessió 
gratuïta de la finca és el Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 214.1 el 
TRLMRLC i 41.1 del RPEL. 
 
L’adopció de l’acord requereix el quòrum de votació especial de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 114.3 lletra 
n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL. 
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Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 16 d’abril de 2007, de 
cessió gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Catalunya d’una finca de 
propietat municipal, delimitada pels carrers Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i 
Pablo Picasso, i que queda redactat de la forma següent: 
 
“1. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca 
inscrita a l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.35, que respon a la descripció 
següent: 
 

Descripció: Solar de forma sensiblement triangular de vèrtexs corbs, de 9.446,72 m2 
de superfície, després d’una segregació de 326,41 m2, amb façanes d’uns 70 m al 
carrer Puig i Cadafalch, d’uns altres 70 al carrer Domènech i Montaner i d’uns 15 m 
al carrer Pablo Picasso. 
Limits: Nord, amb el carrer Puig i Cadafalch; Sud, amb el carrer Domènech i 
Montaner; Est, amb la confluència dels carrers Puig i Cadafalch i Domènech i 
Montaner; i Oest, part amb els tancats dels jardins privats de la zona residencial 
d’edificacions en filera (clau 1.4b), part amb el pas de connexió amb el carrer Pablo 
Picasso. 
Títol d’adquisició: Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura pública 
de cessió gratuïta de data 9 de gener de 1987, davant del notari de Manresa, xxx, 
amb el núm. de protocol 13 del seu company, xxx.  
Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al 
Volum 2.048, Llibre 677, Foli 161, Finca 32.218. 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 
Inscripció a l’Inventari: Forma part de l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i 
Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb el núm. de fitxa 331.35. 
Valoració: 4.251.024,00 euros 
Referència cadastral: 41 951 01 
Dades urbanístiques: Sòl urbà. Equipament Educatiu (clau E1), amb edificació per 
volumetria específica, amb una edificabilitat màxima d’1,50 m2s/m2t i una ocupació 
màxima del 50%. 
Valor de la finca: Quatre milions dos-cents cinquanta-un mil vint-i-quatre euros 
(4.251.024 €). 
 

2. La finca objecte de cessió es correspon amb la que es contempla en el plànol adjunt 
i s’ha de destinar a la construcció i posada en funcionament d’una nova escola. 
 
3. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o 
deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte 
de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament, en els termes 
que resulten de l’article 50 del RPEL. 
 
4. En tot cas, operarà la reversió del bé objecte de cessió a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, transcorregut el termini de 30 anys a comptar des de la data d’inscripció en 
el Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
 
5. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà ser 
portat a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer, mitjançant 
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qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix equipament 
haurà d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
6. El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra 
i el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i 
conducció de gas –en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el solar es 
trobaran pavimentats i tenen encintades les voreres.  
 
7. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques 
que puguin afectar l’immoble cedit i l’adopció de les mesures necessàries per 
aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o 
càrrega per a aquest i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta 
execució de les obres. 
 
8. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a enderrocar, a càrrec seu, qualsevol 
construcció existent sobre el solar objecte de cessió, amb caràcter previ a l’inici de 
construcció del centre escolar.” 
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El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyam ent i Universitats, portaveu 
del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen modifica l’acord adoptat pel 
Ple de la Corporació de 16 d’abril de 2007, de cessió gratuïta de la finca on s’està 
construint l’edifici de l’Institut de Cal Gravat. 
Explica que l’error consisteix en què es va tractar com si fos una escola de primària en 
el sentit que hi havia d’haver una reversió transcorreguts uns anys cap a l’Ajuntament, 
però com que es tracta d’un centre de secundària, essent la titularitat de la Generalitat 
de Catalunya, no té lloc la reversió de l’edifici. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
23 membres presents, i per tant, esdevé acord plena ri amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
L’alcalde comenta que atès que hi ha sol·licitades quatre compareixences per 
intervenir es procedirà a debatre en primer lloc les proposicions 7.3, 7.10, 7.13 i 7.14, i 
després es continuarà l’ordre del dia amb les proposicions restants.  
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’amp liació de les mesures de 

suport al dret a l’habitatge mitjançant assessorame nt i mediació en els 
processos de desnonaments derivats de l’impagament de lloguers. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 12 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“La pèrdua de vivenda com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries continua sent una sagnant xacra que condemna 
a l’exclusió social a persones de la nostra ciutat. Per tal de poder pal·liar els seus 
efectes, aquest Ajuntament va crear, amb caràcter preventiu, l'Oficina d’intermediació 
hipotecària amb la finalitat d'assessorar aquestes persones i famílies i d’oferir-los una 
eina d’intermediació dirigida pel Col·legi d'Advocats de Manresa, amb qui es va signar 
un conveni de col·laboració. Aquesta Oficina ha servit per assessorar i acompanyar a 
moltes persones en risc d’exclusió social amb la mediació amb les entitats financeres, 
amb un bon nombre de casos resolts mitjançant reestructuració del deute o dacions en 
pagament.   
 
Però no són només els impagaments d’hipoteca els que causen la pèrdua de 
l’habitatge i l’exclusió social: segons el Consell del Poder Judicial, el 58,23% dels 
desnonaments en el segon trimestre de 2013 es van deure a impagaments de lloguers 
front un 36,23 % d’hipoteca. 
 
Cada vegada doncs són més les persones que estaven a l’atur però podien continuar 
pagant un lloguer, però que, un cop esgoten el dret a rebre el subsidi, ja no poden fer-
hi front. Primer vam viure el trist tsunami de les execucions hipotecàries però per 
desgràcia ara aniran incrementant els desnonaments causats pels impagaments dels 
lloguers.   
 
Per altra banda, com tots sabem, aquesta severíssima crisis és transversal i afecta a 
molts àmbits de la societat, pel que no ens trobem només davant de llogaters amb 
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dificultats econòmiques per pagar els seus rebuts, sinó que també hi ha propietaris 
d’aquests pisos llogats que per les seves pròpies circumstàncies subsisteixen 
econòmicament gràcies al cobrament d’aquest lloguer. És molta la casuística que 
se’ns presenta.   
 
És per aquests casos d’arrendaments entre persones físiques amb dificultats de 
pagament que considerem que s’hauria d’oferir un servei d’informació, assessorament 
i mediació per tal de trobar alternatives que no comportin automàticament la negació 
del dret a l’habitatge, i que, en tot cas, permeti trobar solucions alternatives i positives 
per ambdues parts, i fora de l’àmbit judicial, com per exemple pactar una rebaixa 
temporal del preu del lloguer o pactar deixar lliure l’habitatge en un breu termini de 
temps i a canvi obtenir una condonació del deute pendent. En aquest sentit, el Col·legi 
d’Advocats de Manresa disposa d'un centre de mediació, amb mediadors professionals 
i imparcials, preparats per dur a terme aquesta tasca amb èxit, tal com venen fent els 
advocats adscrits al servei d’intermediació hipotecària. 
 
Una actuació preventiva d'aquest tipus incidirà en un problema social que absorbeix i, 
sens dubte absorbirà, recursos socials de l'Ajuntament, i el que és més important, 
ajudarà a moltes famílies de la ciutat que no poden pagar el seu lloguer o que 
subsisteixen gràcies al cobrament d’aquest.   
 
És per tot això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
- Primer. Crear un servei de mediació entre propietaris i llogaters per tal de cercar 
solucions pactades que resolguin el conflicte nascut de la impossibilitat de pagar el 
lloguer. 
 
- Segon. Signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Manresa 
per tal d’oferir un servei de mediació professional a l’igual que es ve fent amb els 
temes hipotecaris.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CiU i ERC a la 
proposició 7.3 del GMERC, de 12 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“La pèrdua de vivenda com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries continua sent una sagnant xacra que condemna 
a l’exclusió social a persones de la nostra ciutat. Per tal de poder pal·liar els seus 
efectes, aquest Ajuntament va crear, amb caràcter preventiu, l'Oficina d’intermediació 
hipotecària amb la finalitat d'assessorar aquestes persones i famílies i d’oferir-los una 
eina d’intermediació dirigida pel Col·legi d'Advocats de Manresa, amb qui es va signar 
un conveni de col·laboració. Aquesta Oficina ha servit per assessorar i acompanyar a 
moltes persones en risc d’exclusió social amb la mediació amb les entitats financeres, 
amb un bon nombre de casos resolts mitjançant reestructuració del deute o dacions en 
pagament.   
 
Però no són només els impagaments d’hipoteca els que causen la pèrdua de 
l’habitatge i l’exclusió social: segons el Consell del Poder Judicial, el 58,23% dels 
desnonaments en el segon trimestre de 2013 es van deure a impagaments de lloguers 
front un 36,23 % d’hipoteca. 
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Cada vegada doncs són més les persones que estaven a l’atur però podien continuar 
pagant un lloguer, però que, un cop esgoten el dret a rebre el subsidi, ja no poden fer-
hi front. Primer vam viure el trist tsunami de les execucions hipotecàries però per 
desgràcia ara aniran incrementant els desnonaments causats pels impagaments dels 
lloguers.   
 
Per altra banda, com tots sabem, aquesta severíssima crisis és transversal i afecta a 
molts àmbits de la societat, pel que no ens trobem només davant de llogaters amb 
dificultats econòmiques per pagar els seus rebuts, sinó que també hi ha propietaris 
d’aquests pisos llogats que per les seves pròpies circumstàncies subsisteixen 
econòmicament gràcies al cobrament d’aquest lloguer. És molta la casuística que 
se’ns presenta.   
 
És per aquests casos d’arrendaments entre persones físiques amb dificultats de 
pagament que considerem que s’hauria d’oferir un servei d’informació, assessorament 
i mediació per tal de trobar alternatives que no comportin automàticament la negació 
del dret a l’habitatge, i que, en tot cas, permeti trobar solucions alternatives i positives 
per ambdues parts, i fora de l’àmbit judicial, com per exemple pactar una rebaixa 
temporal del preu del lloguer, acordar deixar lliure l’habitatge en un breu termini de 
temps a canvi obtenir una condonació del deute pendent o, fins i tot, cedir els 
habitatges a lloguer social mantenint els llogaters.  
 
Així, el Col·legi d’Advocats de Manresa disposa d'un centre de mediació en el qual 
estan adscrits mediadors especialitzats per dur a terme les mediacions entre llogaters i 
propietaris, tal com venen fent els advocats adscrits al servei d’intermediació 
hipotecària. 
 
Una actuació preventiva d'aquest tipus incidirà en un problema social que absorbeix i, 
sens dubte absorbirà, recursos socials de l'Ajuntament, i el que és més important, 
ajudarà a moltes famílies de la ciutat que no poden pagar el seu lloguer o que 
subsisteixen gràcies al cobrament d’aquest.   
 
És per tot això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
- Primer. Crear un servei de mediació entre propietaris i llogaters per tal de cercar 
solucions pactades que resolguin el conflicte nascut de la impossibilitat de pagar el 
lloguer. 
 
- Segon. Signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Manresa 
per tal d’oferir un servei de mediació professional a l’igual que es ve fent amb els 
temes hipotecaris.” 
 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Abel Pié Lacueva, que compareix en 
representació del Col·legi d’Advocats de Manresa per defensar la proposició que havia 
presentat el Grup Municipal d’ERC, a la qual, després, s’hi ha presentat una esmena 
de substitució per part de CiU i ERC.  
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El senyor Abel Pié Lacueva, diu que fa tres mesos que va comparèixer en aquest 
Ple, aleshores per demanar suport per tal de mantenir els jutjats i l’activitat judicial de 
Manresa. Avui compareix per demanar suport a la iniciativa que ha presentat ERC -i 
que després ha estat esmenada per part de CiU- per establir una mesura pal·liativa per 
evitar la conflictivitat judicial entre propietaris i llogaters en aquelles situacions en què 
s’ha deixat de pagar el lloguer. 
 
Explica que el que es pretén és donar una sortida als casos socials, basada en l’acord 
de les dues parts. Per això, els grups municipals proposants demanen aprofitar el 
servei de mediació del Col·legi d’Advocats, per tal que propietaris i llogaters puguin 
arribar a acords. El que es desitja és rebaixar la conflictivitat, evitar que aquestes 
situacions acabin al jutjat i ampliar les actuacions que el Col·legi d’Advocats està fent 
per delegació de l’Ajuntament perquè les famílies no acabin al carrer.  
 
Diu que, en el seu dia, l’Ajuntament de Manresa va proposar al Col·legi d’Advocats que 
fes la intermediació en els conflictes hipotecaris i el que està fent és posar a l’abast 
dels ciutadans un advocat especialista en aquest tema per ajudar-los. 
 
Assenyala que en aquest conflicte hi ha diversos nivells i moltes vegades la situació 
que es dóna és la d’un banc contra un ciutadà, però diu que en aquest cas s’està 
parlant de dues persones que estan al mateix nivell: el llogater –que com que no arriba 
a finals de mes no pot pagar el lloguer-, i el propietari –que per arribar a finals de mes 
necessita comptar amb els recursos que obté d’aquell lloguer-. Es tracta, doncs, de 
trobar solucions per aquests casos perquè diu que hi ha multitud de solucions (per 
exemple, diu que el propi llogater podria compensar el propietari fent-li feines, que el 
llogater podria abandonar abans l’habitatge sense que degués res, es podria pactar 
amb el propietari una rebaixa del preu del lloguer, etc.) Diu que totes aquestes 
solucions són alternatives al procés judicial i sempre basades amb l’acord de les dues 
parts, partint d’una situació de plena igualtat. És per tot això que demana el suport dels 
regidors a aquesta moció. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC, comença la seva 
intervenció agraint la col·laboració del senyor Abel Pié. Diu que poc més pot afegir a 
les explicacions que ha donat, doncs diu que ha quedat ben clar que es tracta de 
proposar un nou servei de mediació, aquest cop entre ciutadans, perquè molt sovint 
tanta necessitat té el llogater com el propietari. Pensa que és un nou servei que es pot 
oferir des de Serveis Socials. 
 
També agraeix l’acollida que ha tingut la proposta d’ERC per part de l’equip de govern 
i és per això que han acceptat la seva esmena, la qual l’han signat de forma conjunta  
amb l’ànim de sumar esforços per trobar sortides a tota aquesta conflictivitat. 
 
Tenen l’esperança que aviat es pugui signar un acord amb la Diputació de Barcelona 
per al servei de mediació hipotecària que ja es ve portant a terme amb els recursos 
municipals. 
Per tot el que ha exposat, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, comenta que el senyor Abel Pié ha fet una explicació molt detallada i 
clara sobre en què consistiria el servei de mediació entre propietaris i llogaters.  
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Declara que la gran diferència amb el servei de mediació hipotecària que l’Ajuntament 
està oferint des de l’any 2012 és que, en aquest cas, la mediació es fa per unes 
situacions en que la balança no està tan desequilibrada. Diu que no hi ha un fort i un 
feble sinó que s’està parlant de dues posicions similars, atès que tanta necessitat té el 
que ha de pagar el lloguer com qui l’ha de cobrar.  
 
Per això pensen que és una iniciativa molt positiva. De fet, diu que Serveis Socials ja 
treballaven aquestes situacions i miraven d’ajudar els usuaris per reconduir el 
problema i que poguessin arribar a acords amb els propietaris dels immobles. Diu que 
aquesta mediació els ajudarà a ordenar aquest servei i, per tant, significarà un estalvi 
de temps important –pel que fa als professionals dels Serveis Socials- i també de 
costos –perquè molts d’aquests casos finalment acabaven al jutjat i suposava un cost 
afegit per als propis llogaters-. 
 
Agraeixen la col·laboració del Col·legi d’Advocats amb aquests dos serveis 
d’intermediació: el que ja es va fent d’intermediació hipotecària i el que es proposa ara 
per als lloguers. Diu que cal veure com acaben les gestions que s’estan fent amb la 
Diputació, però, sigui com sigui, el pressupost hauria de preveure una petita partida 
com la que hi ha ara per als temes hipotecaris. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que, quan el 
seu grup ha presentat mocions sobre aquest tema o bé quan les han defensat, sempre 
han dit que el que ells defensen és el dret a l’habitatge, no el dret a la propietat. Per 
tant, els sembla bé que es faci una moció que vagi en la direcció de garantir el dret a 
l’habitatge i que faci el possible per ajudar les manresanes i manresans que es trobin 
amb aquests problemes. Tot i això, no acaben d’estar d’acord amb què es digui que es 
tracta d’una relació d’igual a igual, perquè els sembla que no estan en la mateixa 
situació el que està a punt de quedar-se al carrer i el propietari del pis, malgrat que la 
diferència no és tan gran com quan es tracta d’una entitat financera. 
 
Diu que aquesta situació l’han creat els bancs, les constructores i les immobiliàries, els 
quals van especular amb el preu d’un bé tan bàsic com és el de l’habitatge i per això 
ara s’han d’anar fent pedaços, per tal que la gent no es quedi al carrer i pugui 
conservar els seus habitatges. 
  
És per això que el seu grup votarà a favor de la moció. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, agraeix la 
intervenció del senyor Abel Pié. Pensa que el més important de tot és que hi hagi 
diàleg entre les parts implicades per evitar que la situació passi a l’àmbit judicial, atès 
que això pot comportar demores. Per això, diu que el seu grup votarà a favor de la 
proposta. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municip al del PSC, declara que el 
seu grup votarà a favor i ressalta com a molt significativa una de les dades que 
s’esmenta en la moció sobre que un 58,23% dels desnonaments del segon trimestre 
de 2013 van ser per impagaments de lloguers. Diu que, segurament, anys enrere els 
desnonaments s’atribuïen més als deutes hipotecaris. A més, diu que no només 
aquesta dada és preocupant sinó que cada vegada són més els qui fins fa poc podien 
accedir a un habitatge de lloguer –perquè les condicions els resultava més favorables 
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que les de la compra en propietat- i ara tampoc poden assumir aquest preu, sobretot a 
causa de l’atur de llarga durada. Pensen que la mediació és una de les opcions més 
positives perquè més enllà de les dificultats amb les que es troben els llogaters, també 
hi ha propietaris que depenen d’aquell lloguer per tirar endavant o poder pagar les 
seves pròpies hipoteques. 
 
Diu que el PSC pensa que la creació d’un servei de mediació per arribar a solucions 
pactades perquè ambdues parts en surtin beneficiades és una proposta molt positiva i 
necessària en els temps actuals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de 
substitució dels GMCiU i GMERC a la proposició 7.3 del GMERC, i el Ple l’aprova 
per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant , es declara acordat: 
 
““La pèrdua de vivenda com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries continua sent una sagnant xacra que condemna 
a l’exclusió social a persones de la nostra ciutat. Per tal de poder pal·liar els seus 
efectes, aquest Ajuntament va crear, amb caràcter preventiu, l'Oficina d’intermediació 
hipotecària amb la finalitat d'assessorar aquestes persones i famílies i d’oferir-los una 
eina d’intermediació dirigida pel Col·legi d'Advocats de Manresa, amb qui es va signar 
un conveni de col·laboració. Aquesta Oficina ha servit per assessorar i acompanyar a 
moltes persones en risc d’exclusió social amb la mediació amb les entitats financeres, 
amb un bon nombre de casos resolts mitjançant reestructuració del deute o dacions en 
pagament.   
 
Però no són només els impagaments d’hipoteca els que causen la pèrdua de 
l’habitatge i l’exclusió social: segons el Consell del Poder Judicial, el 58,23% dels 
desnonaments en el segon trimestre de 2013 es van deure a impagaments de lloguers 
front un 36,23 % d’hipoteca. 
 
Cada vegada doncs són més les persones que estaven a l’atur però podien continuar 
pagant un lloguer, però que, un cop esgoten el dret a rebre el subsidi, ja no poden fer-
hi front. Primer vam viure el trist tsunami de les execucions hipotecàries però per 
desgràcia ara aniran incrementant els desnonaments causats pels impagaments dels 
lloguers.   
 
Per altra banda, com tots sabem, aquesta severíssima crisis és transversal i afecta a 
molts àmbits de la societat, pel que no ens trobem només davant de llogaters amb 
dificultats econòmiques per pagar els seus rebuts, sinó que també hi ha propietaris 
d’aquests pisos llogats que per les seves pròpies circumstàncies subsisteixen 
econòmicament gràcies al cobrament d’aquest lloguer. És molta la casuística que 
se’ns presenta.   
 
És per aquests casos d’arrendaments entre persones físiques amb dificultats de 
pagament que considerem que s’hauria d’oferir un servei d’informació, assessorament 
i mediació per tal de trobar alternatives que no comportin automàticament la negació 
del dret a l’habitatge, i que, en tot cas, permeti trobar solucions alternatives i positives 
per ambdues parts, i fora de l’àmbit judicial, com per exemple pactar una rebaixa 
temporal del preu del lloguer, acordar deixar lliure l’habitatge en un breu termini de 
temps a canvi obtenir una condonació del deute pendent o, fins i tot, cedir els 
habitatges a lloguer social mantenint els llogaters.  
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Així, el Col·legi d’Advocats de Manresa disposa d'un centre de mediació en el qual 
estan adscrits mediadors especialitzats per dur a terme les mediacions entre llogaters i 
propietaris, tal com venen fent els advocats adscrits al servei d’intermediació 
hipotecària. 
 
Una actuació preventiva d'aquest tipus incidirà en un problema social que absorbeix i, 
sens dubte absorbirà, recursos socials de l'Ajuntament, i el que és més important, 
ajudarà a moltes famílies de la ciutat que no poden pagar el seu lloguer o que 
subsisteixen gràcies al cobrament d’aquest.   
 
És per tot això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
- Primer. Crear un servei de mediació entre propietaris i llogaters per tal de cercar 
solucions pactades que resolguin el conflicte nascut de la impossibilitat de pagar el 
lloguer. 
 
- Segon. Signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Manresa 
per tal d’oferir un servei de mediació professional a l’igual que es ve fent amb els 
temes hipotecaris.” 
 
 
En conseqüència, la proposició 7.3 del GMERC decau.  
 
 
7.10 Proposició del Grup Municipal de la CUP de reb uig a l’augment de les 

tarifes del transport públic. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, el passat 
mes de desembre de 2013, va aprovar un increment de les tarifes del transport pel 
2014 que suposa un increment d’entre un 5 i un 8% (segons tarifa). 
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduïts 
els seus ingressos globals, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó 
plantejar-se un nou model tarifari basat en les necessitats de les classes populars. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el 
dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment d’aquelles que 
estan a l’atur o són pensionistes, i en general de veïns i veïnes. I atès que unes tarifes 
a preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels sindicats i les associacions 
d'usuàries. 
 
Atès que els transports públics són un dels principals elements vertebradors del 
territori, i que això comporta la necessitat de comptar amb un sistema de transports 
d'una gran qualitat i que respongui a les necessitats dels usuaris i del territori. 
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Atès que moltes famílies catalanes, ja fortament afectades per la crisi econòmica, 
hauran de destinar una major part del pressupost familiar a finançar la necessitat 
d’utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals. 
 
Atès que aquest fet suposa un desafiament per a les manresanes i manresans més 
castigats per la crisi, l’atur i les retallades, ja que l'augment dels preus del transport 
públic representa un cop molt dur per veïns i usuaris que observen que mentre les 
administracions públiques retallen serveis, retiren ajudes i desnonen famílies, a més 
castiguen els qui aposten pel transport públic. 
 
Atès que l'augment exponencial de les tarifes converteix el transport públic, pagat per 
tothom a través dels impostos, en un luxe pels usuaris i en un autèntic transvasament 
de fons públics cap a les empreses que el gestionen. 
 
Atès que, segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders 
públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat".  
 
Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport no fomenta la 
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb els 
preus actuals i els continuats increments, els poders públics estan fomentant de forma 
indirecta la utilització dels mitjans de transport privats. 
 
Atès que moltes manresanes i manresans tenen la necessitat d’utilitzar els transports 
públics dia rere dia per als seus desplaçaments habituals, i que el cost del servei 
sempre ha d’estar determinat per l’objectiu d’eficiència financera del prestador del 
servei i, sobretot, per la capacitat econòmica dels potencials usuaris, així com pel seu 
caràcter bàsic de servei públic. 
 
Proposem al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del transport 
metropolità per l’any 2014 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). 
 
2. Reclamar a l’ATM la congelació de les tarifes de transport a les de 2013. 
 
3. Proposar a l’ATM definir, dins de l’exercici 2014, un nou model de tarificació del 
transport públic que impulsi la demanda i permeti una utilització més flexible del 
sistema, de forma que s’aconsegueixi un abaratiment dels preus i un tracte preferent 
per a les persones que es desplacen diàriament per raons de treball (remunerat o de 
cures), d’estudi o de salut. 
 
4. Proposar a l’ATM la creació d’un òrgan participatiu i decisori amb agents socials 
com la CONFAVC, la PTP i Stop Pujades Transport, així com amb els sindicats 
presents a les empreses de transport públic per establir un acord referent a les 
necessitats reals de les treballadores i les usuàries per tal d’assolir un transport públic 
a preus populars. 
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5. Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de caràcter 
social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i estudiants; 
els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols específics a preus 
més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió social en els sistemes de transport públic 
de Catalunya. Així com incidir en la promoció i difusió dels títols ja existents. 
 
6. Demanar al Govern de la Generalitat que de manera urgent, enceti els treballs per 
aprovar una Llei de finançament del transport públic.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal de CiU a la proposició 
7.10 del Grup Municipal de la CUP, de 18 de febrer de 2014, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Atès que que l’any 2009 l’Ajuntament de Manresa va signar el “Conveni d’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Barcelona”, amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Bages, en el qual es fixava l’equivalència tarifària dels títols propis del Bus urbà, en 
relació als preus que establia l’ATM. 
 
Atès que en l’actualitat l‘aportació dels usuaris del Bus urbà representa 
aproximadament un 33% del total del cost del servei, en front l’aportació municipal que 
és del 64%% i del 3% que representa l’aportació de l’Estat espanyol i de la Generalitat 
de Catalunya.  
Atès que el Consell d’Adminstració de l’Autoritat del Trasnport Metropolità, el passat 
mes de desembre de 2013, va aprovar un increment d’entre un 5 i un 8% (segons 
tarifa). 
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduïts 
els seus ingressos globals, es fa més necessari plantejar-se un nou model tarifari 
basat en les necessitats i possibilitats reals de les famílies, ja que augmenta la 
necessitat d’utilització dels transports públics en els seus desplaçaments habituals. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el 
dret dels treballadors i les treballadores, especialment d’aquelles que estan a l’atur o 
són pensionistes, i en general de veïns i veïnes. I atès que unes tarifes a preus més 
reduïts han estat llargament reivindicades pels sindicats i les associacions d’usuaris. 
 
Atès que, segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 “ els poders 
públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat”. 
 
Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport no fomenta la 
utilització del transport públic, així com tampoc millora la mobilitat, i que tanmateix és 
necessari al mateix temps evitar el col·lapse econòmic del sistema de transport públic. 
Atès que moltes manresanes i manresans tenen la necessitat d’utilitzar els transports 
públics dia rere dia per als seus desplaçaments habituals, i que el cost del servei 
sempre ha d’estar determinat per l’objectiu d’eficiència financera del prestador del 
servei i, sobretot, per la capacitat econòmica dels potencials usuaris, així com pel seu 
caràcter bàsic de servei públic. 
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Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat està impulsant el Projecte T-
Mobilitat, al que la ciutat de Manresa s’hi adherí en data 20 de setembre de 2013.  
 
Atès que la T-Mobilitat suposarà un nou model tarifari en le qual es pagarà el transport 
en funció de l’ús, i permetrà una gestió molt més personalizada de les tarifes, amb 
descomptes en funció de l’ús, adaptant el preu del transport públic a la mobilitat real de 
cada ciutadà. 
 
Atès que en el transcurs de l’any 2014 s’ha de procedir a la licitació i adjudicació de la 
T-Mobilitat així com la concreció de les seves característiques. 
 
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS: 
 
Primer.-  Proposar a l’ATM que el nou model de tarificació del transport públic  que 
s’està estudiant em el marc de la T-Mobilitat, impulsi la demanda i permeti una 
utilització més flexible del sistema, de forma que s’aconsegueixi un abaratiment dels 
preus i un tracte preferent per a les persones que es desplacen diàriament per raons 
de treball, d’estudi o de salut. 
 
Segon.-  Reclamar a l’ATM, que en tot cas, es deixin congelades les tarifes 2014 de 
transport públic.  
 
Tercer.-  Demanar a l’ATM que la nova política tarifària que comportarà la T-Mobilitat, 
comporti la desaparició de les zones tarifàries actuals de forma que es posi fi a una 
situació injusta segons la qual els usuaris ubicats en les zones més perifèriques, com 
és ara la Zona 6, en resulten  penalitzats tarifariament.   
 
Quart.-  Proposar a l’ATM la creació d’un òrgan participatiu i decisori amb tots els 
agents socials implicats, així com els ens locals i els sindicats presents a les empreses 
de transport públic per establir un acord referent a les necessitats reals dels usuaris 
per tal d’assolir un transport públic a preus el màxim d’assequible possibles.  
 
Cinquè.-  Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de 
caràcter social, sempre amb criteris de tarificació social, de forma que les persones 
aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones 
amb discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos 
d’exclusió social en els sistems de transport públic de Catalunya. Així com incidir en la 
promoció i difusió dels títols ja existents. 
 
Sisè.-  Demanar al Govern de la Generalitat que de manera urgent, enceti els treballs 
per aprovar una Llei de finançament del transport públic. 
 
Setè.-  Donar trasllat del presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport metropolità de l’àrea de 
Barcelona (ATM) i a l’Agrupació de Municipis amb Transport Públic ( AMTU).” 
 
 
L’alcalde  cedeix la paraula al senyor Gerard Boix Pou, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac i en nom de la Coordinadora de Transformació Social 
contra el Capitalisme i el Patriarcat (CTS Bages), que han demanat intervenir en 
aquest Ple en referència a la proposició de la CUP sobre el rebuig a l’augment de les 
tarifes del transport públic. 
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El senyor Gerard Boix, comença donant les gràcies a la CUP perquè a través d’ells 
poden comparèixer en aquesta Sala. 
 
Diu que amb la seva intervenció volen aportar algunes reflexions al voltant de la 
pujada de les tarifes del transport públic, les quals diu que ja fa anys que duren. 
Comenta que això es materialitza, per exemple, amb un augment de la T-10 de 6 
zones que ha passat de 28,80 € a 43,55 € en 8 anys, i concretament aquest any els 
increments han estat entre el 5 i el 8%, depenent de la tarifa. 
 
Entenen que aquestes pujades de tarifes són un atac a la classe treballadora, que han 
d’anar cap a Barcelona a treballar per un salari de misèria. També són un atac més 
per als estudiants, els quals no només han de pagar unes  matrícules altíssimes en el 
cas que s’ho puguin permetre, sinó que a més els pugen el preu dels desplaçaments 
fins a Barcelona per anar a la universitat. I també és un atac per a les persones 
aturades, desnonades, jubilades, etc. que no poden permetre’s un transport privat. 
 
Entenen que aquest augment de tarifes constant del transport públic no és una cosa 
aïllada sinó que forma part d’un pla d’ofensiva neoliberal impulsat des del govern 
central, però també des del govern de CiU a Generalitat amb total complicitat d’ERC. 
Diu que aquestes mesures estan condemnant a l’ofegament i a la pobresa de la classe 
treballadora i assenyala que això es materialitza en l’aprovació del que anomena “els 
pressupostos de la misèria”, perquè diu que són els pressupostos més antisocials de 
la història que CiU i ERC han aprovat mai. 
 
Lamenten la manca d’empatia de CiU, perquè diu que no només estan condemnant a 
les classes populars a la misèria i desfent les garanties i els drets socials, sinó que a 
més a més se’n vanaglorien i no se n’amaguen. En aquest sentit, fa referència a les 
declaracions del Conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Santi Vila, el qual va 
afirmar que s’havia d’encarir el preu del transport públic per no saturar el servei, amb 
la qual cosa està dient que no vol que les persones treballadores i les més pobres 
vagin en transport públic. Troben que aquesta situació no es pot permetre en una 
societat democràtica, mentre que s’aposta per altres tipus de projectes com el 
Barcelona World o projectes portuaris amb els quals s’inverteixen milers de milions de 
diners públics i no tenen cap tipus de benefici social sinó que només beneficien a la 
iniciativa privada que els estan impulsant. 
 
Aclareix que la moció presentada és una moció de mínims que reclama la congelació 
de tarifes, però la CTS té una proposta de màxims que aposta per la gratuïtat. Entenen 
que un sector tan estratègic com el del transport ha d’estar al servei de la classe 
treballadora i no podrà ser mai públic si no és gratuït.  
 
Finalment, diu que, malgrat que l’alcalde els hagi dit que són un sector minoritari i 
malgrat que s’intenti usar la violència per reprimir les lluites socials, la CTS del Bages i 
la resta de companys que lluiten en l’àrea de l’Autoritat del Transport Metropolità no 
pararan fins aconseguir l’abaratiment del transport públic. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que el senyor 
Gerard Boix ha explicat el sentit de la moció presentada per la CUP, tot i que 
assenyala que l’ha preparat la CTS. 
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Diu que l’objectiu de la moció és, clarament, defensar el transport públic davant dels 
intents que deixi de ser una eina vàlida per a la classe treballadora. Defensen el 
transport públic principalment per 3 motius: 
 

- Perquè és molt més sostenible que la resta de mitjans de transport, pel nombre 
de gent que mou i perquè contamina menys. 

- Perquè la gestió és pública –però diu que, almenys, fins que no el privatitzin-. 
- Perquè és el transport bàsic de les classes populars, especialment per una 

qüestió de preu. 
 
Diu que quan es castiga el transport públic, el que s’està fent és afavorir el contrari del 
que ha esmentat abans, és a dir, afavorir els mitjans de transport més contaminants i 
menys sostenibles, potenciar la privatització –diu que, ara, el percentatge de 
privatització ja és molt alt en el nostre país, tant amb les carreteres de peatge visible 
com amb les de peatge a l’ombra, que cada vegada augmenten en número-. 
 
Per tant, entenen que si es volen aconseguir aquests objectius que ha dit i tirar 
endavant un projecte de país en quant al transport públic, el que cal és impulsar-ne la 
demanda, i diu que està clar que això no s’aconsegueix encarint els preus, sinó tot al 
contrari. Tal i com ha explicat el senyor Gerard Boix, aquesta moció és de mínims i el 
que demana és mantenir-los, però reduint-los. Diu que això es pot aconseguir no fent 
més carreteres amb peatges a l’ombra o no finançant grans infraestructures de 
dubtosa solvència i, en canvi, mirant de solucionar els problemes de mobilitat i 
transport posant, per exemple, un cànon als peatges que serveixi per finançar els 
transport públic. També diu que es podria fer servir la taxa turística, perquè diu que el 
transport públic -sobretot a l’àrea metropolitana- el fan servir molt els turistes, els quals 
no contribueixen al pagament públic i, per tant, tindria lògica que una part del que es 
recull amb la taxa turística es destinés al transport públic. Pensa que, ja que l’estat es 
gasta tants diners promovent el turisme d’alt nivell amb coses com la Fórmula 1, el 
Mobile World Congress, etc., potser una part d’aquests diners es podrien revertir en la 
gestió pública d’un servei tan essencial com és el del transport públic. 
 
Per tot el que ha exposat, demana als assistents que votin a favor de la moció de 
suport al transport públic, que esperen que durant molts anys segueixi sent viable per 
a la classe treballadora del país. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat de Territ ori, Paisatge i Mobilitat, indica 
que CiU ha presentat una esmena de substitució a la proposició de la CUP. A 
continuació explica en què consisteixen les esmenes que han plantejat. 
 
En primer lloc, creuen que aquesta moció ha de tenir un caràcter més local, és a dir, 
cal veure com afecta la moció de la CUP en el transport públic urbà de Manresa. Per 
això, troben necessari que es faci esment a com les tarifes que l’ATM aprova tenen 
incidència en el transport públic urbà. Explica que des de l’any 2009 Manresa està 
integrada en l’àrea de l’ATM de Barcelona i es va signar un conveni pel qual les 
variacions de tarifes de l’ATM tenen una translació directa en les tarifes del servei de 
bus urbà de la ciutat. Creu que és una qüestió important que cal tenir en compte. 
 
Diu que el servei públic de bus urbà de Manresa és un servei molt ben valorat pels 
usuaris. L’increment mitjà de les tarifes del 2014 ha estat del 2,8%. Comenta que s’han 
congelat les tarifes dels títols més utilitzats i, pel que fa a la T-Social es va acordar 
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augmentar un 10% el límit d’ingressos per tenir-ne accés a la gratuïtat. Pensen que 
aquesta política permet garantir el servei bàsic del transport públic a la ciutat. 
 
Assenyala que en l’esmena posen èmfasi en què el transport públic és un servei bàsic 
8que ha de garantir l’accés i la mobilitat a les persones de qualsevol àmbit social. Diu 
que se n’ha de poder garantir la seva sostenibilitat econòmica perquè sinó farien un 
flac favor als seus usuaris. Comenta que, actualment, el Consistori suporta el 65% del 
cost del servei de bus de Manresa, mentre que els usuaris costegen el 35%. Diu que 
això no hauria de ser així i pensen que un repartiment equitatiu hauria de ser a un terç 
i per això un dels acords de l’esmena presentada és que cal una Llei de finançament 
del transport públic, de forma que la ciutat pugui tenir unes aportacions majors per part 
de l’estat i la Generalitat en la prestació d’aquest servei. 
 
Comenta que també han cregut important que en l’esmena es parlés del projecte T-
Mobilitat, impulsat per la Generalitat. Aquest projecte podria significar que es passés a 
pagar en funció dels quilòmetres realment recorreguts i, per tant, la desaparició de les 
zones, la qual cosa comportaria la reducció del preu dels títols interurbans de Manresa 
amb relació a Barcelona. Creuen que cal demanar a l’ATM que en la planificació del 
projecte T-Mobilitat que s’ha de concretar al llarg del 2014 hi hagi un replantejament 
que posi solució al greuge que Manresa té amb relació als preus que ha de pagar com 
a Zona 6 respecte altres àrees de Catalunya.  
 
També creuen que la T-Mobilitat és una oportunitat per poder ampliar els criteris de 
tarificació social que són imprescindibles en aquest servei públic. Manifesta que la 
tarificació social no vol dir establir gratuïtats universals, però sí vetllar per garantir 
l’accés a aquest servei per als que no poden. 
 
Diu que aquesta és l’aposta que ells creuen que ha de fer la ciutat pel que fa a aquest 
servei. Pensa que l’esmena de substitució que ha presentat CiU respecta el cos formal 
i de fons de la proposició de la CUP i, per tant, demana el vot favorable, també per part 
d’aquest grup. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, amb relació a la 
proposta de la CUP en què es diu que les tarifes del transport públic són 
excessivament cares, diu que vista l’esmena de substitució de CiU, el seu grup votarà 
a favor de l’esmena. Explica que votaran a favor de l’esmena de CiU perquè 
consideren que és cert que el transport públic ha de tenir un preu més assequible i 
unes pujades de preu més raonables des de la perspectiva de l’usuari, però també és 
cert que el que interessa és que la Zona 6 sigui molt més econòmica. Per això, creu 
que primerament cal solucionar els problemes que ens són més propers. 
 
Diu que donen suport a aquesta esmena perquè també inclou demanar de manera 
urgent l’aprovació d’una Llei de finançament del transport públic, ja que troben que és 
imprescindible que aquest servei tingui un finançament eficient, tant a nivell econòmic 
del propi servei com a nivell del manteniment de les xarxes i infraestructures, perquè 
això permetrà que el transport públic sigui competitiu respecte a altres xarxes viàries 
del país. 
 
Resumidament, el senyor Xavier Javaloyes considera que s’ha de treballar en dues 
línies: per una banda, aconseguir un preu més raonable (de forma que per als 
ciutadans els sigui més econòmic i no hagin de patir els increments tarifaris que hi ha 
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hagut), i per altra banda, reclamar el manteniment i la inversió adequades en les 
xarxes públiques d’infraestructures. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, informa, d’entrada, 
que emetran un vot favorable a la moció presentada per la CUP. 
 
Diu que el transport públic és un servei que, evidentment, té un cost i troba lògic que 
es reparteixi: una part entre els que l’utilitzen i una altra part a través d’aportacions de 
l’administració. 
 
Comenta que el transport públic -en ple segle XXI i en un país com Catalunya que vol 
ser modern- ha de formar part dels serveis essencials com també ho són la salut o 
l’ensenyament. Per tant, el no accés al transport públic s’hauria de poder comparar al 
no accés a l’assistència social o similars. 
 
També explica que és cert que al 2009 es va signar amb l’ATM la progressió dels 
preus que s’anirien augmentant en els anys següents, però diu que no val dir que en 6 
anys la situació ha canviat radicalment per unes coses, i en canvi, no ho ha fet per 
altres. 
 
Diu que davant situacions d’excepcionalitat com les que s’estan vivint, s’han pres 
mesures molt excepcionals. Per tant, davant la possibilitat de que per a una franja de 
la gent el no accés al transport públic esdevingui una fractura més, demanen com a 
excepcionalitat que el preu sigui gratuït. Diu que, d’igual forma que s’han trencat o 
paralitzat altres acords, també demanen que no s’apliquin els augments que s’havien 
pactat en el seu dia amb relació al transport públic. 
 
Pensen que aquesta mesura no està fora de lloc perquè diu que la repercussió de la 
crisi s’està fent pagar de forma desmesurada només als usuaris, quan es podria 
repercutir de forma repartida. És per això que ERC va proposar nous impostos, però 
els han negat des de Madrid (com l’impost a la banca) o des dels sectors empresarials 
(com els impostos per contaminants). Diu que tots aquests nous impostos significarien 
més ingressos i s’aplicarien a persones i empreses que poden aportar allò que els 
petits usuaris no poden pagar perquè els costa arribar a finals de mes. 
 
Així doncs, troba que en el moment actual també es tracta de ser originals perquè 
tothom sap que els recursos no baixen del cel i, per tant, si no s’apugen les tarifes dels 
usuaris aquesta despesa l’haurà de cobrir l’administració i també és cert que 
l’administració ja no pot més, fet que ens faria entrar en un altre debat. Assenyala que, 
al final, el pressupost del Catalunya no es fa des d’aquí sinó que el fan a Madrid des 
del moment en què ens diuen els diners que ens toquen, els quals cada vegada són 
menys. 
 
Però tot i els pocs diners que es tenen, diu que els pressupostos d’enguany seran els 
pressupostos de la Generalitat que més percentatge dedicaran a temes relacionats 
amb serveis socials, i assenyala que això ha estat així gràcies a la proposta d’ERC. 
Per això diu que cal ser imaginatius i demanar un esforç de solidaritat als que més 
poden i, per tant, no repercutir pujades per sobre de l’IPC a les famílies més 
desafavorides.  
 
El senyor Joan Vinyes diu que no donaran suport a l’esmena de CiU perquè pensen 
que CiU està traslladant el debat a l’àmbit local, quan la moció de la CUP no només 
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parla del transport de la ciutat sinó del transport en general. A més, diu que des del 
municipi es té poc marge de maniobra com per portar el tema estrictament a l’àmbit 
local. En tot cas, ja els sembla bé tot el que siguin propostes de futur i, per tant, no és 
que estiguin en contra del que diu CiU sinó que en aquest moment el que s’està 
qüestionant és l’aplicació de les pujades de preu. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municip al del PSC, indica que 
aquesta moció que estan debatent és de caire social, a l’igual que l’anterior. Diu que 
resulta evident que la crisi econòmica porta a que calgui preocupar-se per garantir uns 
serveis que en altres circumstàncies estarien coberts i no se n’hauria de parlar. 
 
Si en l’anterior moció es parlava de desnonaments, ara sembla que també amb el 
transport públic moltes famílies estan arribant a uns nivells de necessitat que fa que no 
hi puguin accedir o bé que ho facin de manera més precària, tenint en compte que el 
seu poder adquisitiu ha baixat durant els darrers anys mentre que el preu dels serveis 
bàsics s’ha anat incrementant. 
 
Diu que aquestes pujades són un greuge més per a moltes famílies i pensa que és un 
peix que es mossega la cua, per exemple, per a la gent sense feina que n’aconsegueix 
una però que no té mitjans suficients per pagar-se el desplaçament fins al lloc de 
treball, o els pensionistes que han vist les seves prestacions congelades o rebaixades 
que tampoc poden cobrir serveis bàsics com el sanitari... Tot això fa que al final es creï 
una bossa de gent amb risc d’exclusió social que va més enllà de la ciutat de Manresa. 
 
Tot i que en termes generals comparteixen la moció de la CUP i estan d’acord amb la 
majoria d’atesos i acords que planteja, pensen que l’esmena de CiU la complementa i, 
d’alguna manera l’adapta al servei públic de la ciutat de Manresa. Diu que el PSC 
pensa que és molt important i prioritari que, si més no, es congelin les tarifes actuals 
de cara a l’any que ve. Sobretot, pensen que cal ampliar els títols de caràcter social 
perquè amb els barems que hi havia fins ara no s’arriba a cobrir les necessitats reals. 
Diu que els barems es fixen bàsicament per criteris de renda, però ara es troben amb 
que hi ha una casuística que fa que s’ampliï el ventall de persones que necessiten 
accedir a ajuts per aquest servei. 
 
El PSC creu que és molt important que es produeixi un canvi de mentalitat i que 
s’ampliï la tarificació social, cosa que passa per una Llei de finançament del transport 
públic que realment s’ajusti a la situació actual que es viu a Catalunya. 
 
 
A continuació, l’alcalde  obre un segon torn d’intervencions. 
 
 
El senyor Gerard Boix, declara que entenen la qüestió competencial i saben que hi 
ha temes que no són de competència municipal, però també entenen que el partit que 
governa a la ciutat és el mateix partit que governa a la Generalitat i, per tant, troben 
que és més una qüestió de voluntat política. Per això diu que ja n’hi ha prou 
d’exculpar-se sempre amb l’argument de que la política municipal no és rellevant. 
Assenyala que la CTS rebutja l’esmena de CiU perquè entenen que és una forma 
d’exculpar-se, de tirar pilotes fora i fer veure que la cosa no va amb ells, quan en 
realitat en són els culpables. 
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En referència al que ha dit ERC sobre els pressupostos, pensen que és un discurs 
simplista que culpa de tot a Madrid i els diu que no se’l creuen. Diu que hi ha coses 
que són culpa de Brussel·les i ningú es queixa, així com també hi ha coses que són 
culpa d’aquí i pensa que el que s’està fent són seguidismes. 
 
Finalment, s’adreça a CiU i els diu que si el procés sobiranista passa per crear 
estructures d’estat de l’estil de privatitzar-ho tot i aplicar una repressió dura, que no 
comptin pas amb ells. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, comenta que 
amb el transport públic es dóna per suposat que els costos s’han de compartir via 
impostos i via usuaris, però diu que això no passa amb el vehicle privat perquè amb 
els peatges a l’ombra es paga tot via impostos i diu que a Manresa hi passen dues 
d’aquestes carreteres que les paga tothom, les facin servir o no.  
 
Continuen insistint en que una de les maneres de fer més viable i més barat el 
transport públic és augmentant-ne el número d’usuaris. Diu que des del 2011 s’han 
perdut 30 milions de viatgers degut, bàsicament, a l’augment de les tarifes; per això, si 
s’encareix encara es reduirà més i serà menys rentable. 
 
Diu que continuen apostant per la moció que ells han presentat i, tot i que opinen que 
l’esmena de CiU té coses positives, creuen que la seva recull millor el seu punt de 
vista i el de la CTS, que és qui l’ha preparat. En conseqüència, informa que votaran a 
favor de la seva moció i en contra de la de CiU. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, 
manifesta que no s’estan exculpant de res i el que estan plasmant en la seva esmena 
de substitució és que el que el que es decideixi demanar a l’ATM tingui una 
repercussió directa en els pressupostos municipals del bus urbà. Per tant, si es pren 
l’acord de demanar a l’ATM que congeli les tarifes del 2013 per aquest 2014, això 
repercutirà directament en el pressupost perquè s’incrementarà la subvenció del bus 
urbà. 
 
Reitera que no estan eludint res, al contrari, diu que fan el què cal fer. Assenyala que 
per garantir aquest servei bàsic han de fer polítiques de tarificació social i garantir la 
viabilitat econòmica d’aquest servei.  
 
Pensa que el discurs que ha fet el senyor Joan Vinyes en la seva intervenció és frívol 
perquè, si com ha dit, alguns partits van percebre la crisi a partir del 2006-2007 i altres 
a partir del 2009-2010, la integració tarifària es va fer al 2009 en un context de plena 
crisi, i diu que les dades així ho demostren. En tot cas, pensa que es tracta d’una 
discrepància de percepcions, la qual és notòria i coneguda. 
 
També diu que entre el 2008 i el 2011 -moment en el qual ERC estava al govern de la 
ciutat i el senyor Joan Vinyes era el regidor de Mobilitat- els preus dels bitllets es van 
incrementar molt per sobre de l’IPC, cosa que segons el mateix senyor Joan Vinyes ha 
dit que no hauria de ser. Per tant, troba molt bé que ERC se sumi al carro de les coses 
que els interessen, però diu que no està bé que se surtin del carro quan no poden fer-
ho perquè són polítiques que han estat aplicant. 
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Es referma en que aposten per garantir la prestació d’un servei essencial per a l’estat 
del benestar i augmentar les bonificacions de caire social, però fins que no hi hagi una 
Llei del finançament del transport públic Manresa no s’ho pot permetre o, si ho pot fer, 
caldrà dir a compte de què o de qui. Diu que, o bé es parla de pressupostos, o sinó no 
cal parlar d’augmentar les bonificacions al servei de bus urbà. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que no és una 
percepció sinó una objectivitat que al 2009 hi havia crisi i no s’havien fet retallades 
perquè la crisi que hi havia aleshores no era la mateixa que la que es va començar a 
patir a partir del 2012. Diu que la situació que s’ha patit en els darrers anys ha estat 
cada vegada més greu i res té a veure que la percepció de crisi s’hagi tingut més aviat 
o més tard perquè tothom sap que el 2012 i el 2013 han estat els pitjors anys i les 
persones que han estat al govern no han tingut més remei que prendre decisions que 
difícilment abans se les haurien pogut plantejar. Per tant, diu que ell ha fet referència a 
que si en alguns casos es poden prendre algunes decisions amb relació a l’augment 
d’alguns impostos com el de successions, també es podrien augmentar altres 
impostos que es podrien destinar a sufragar despeses i congelar tarifes. Però diu que 
si no es volen fer determinades polítiques tampoc hi haurà diners per fer algunes 
coses. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de 
substitució del GMCiU a la proposició 7.10 del GMCU P, i el Ple l’aprova per 16 
vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 1 GMPP ), 4 vo ts negatius (3 GMERC i 1 
GMCUP) i 3 abstencions (2 GMPxC i 1 GMPP). Es fa co nstar que el senyor Xavier 
Javaloyes es trobava fora de la sala en el moment d e la votació, i, per tant, es 
declara acordat: 
 
“Atès que que l’any 2009 l’Ajuntament de Manresa va signar el “Conveni d’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Barcelona”, amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Bages, en el qual es fixava l’equivalència tarifària dels títols propis del Bus urbà, en 
relació als preus que establia l’ATM. 
 
Atès que en l’actualitat l‘aportació dels usuaris del Bus urbà representa 
aproximadament un 33% del total del cost del servei, en front l’aportació municipal que 
és del 64%% i del 3% que representa l’aportació de l’Estat espanyol i de la Generalitat 
de Catalunya.  
Atès que el Consell d’Adminstració de l’Autoritat del Trasnport Metropolità, el passat 
mes de desembre de 2013, va aprovar un increment d’entre un 5 i un 8% (segons 
tarifa). 
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduïts 
els seus ingressos globals, es fa més necessari plantejar-se un nou model tarifari 
basat en les necessitats i possibilitats reals de les famílies, ja que augmenta la 
necessitat d’utilització dels transports públics en els seus desplaçaments habituals. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el 
dret dels treballadors i les treballadores, especialment d’aquelles que estan a l’atur o 
són pensionistes, i en general de veïns i veïnes. I atès que unes tarifes a preus més 
reduïts han estat llargament reivindicades pels sindicats i les associacions d’usuaris. 
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Atès que, segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 “ els poders 
públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat”. 
 
Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport no fomenta la 
utilització del transport públic, així com tampoc millora la mobilitat, i que tanmateix és 
necessari al mateix temps evitar el col·lapse econòmic del sistema de transport públic. 
Atès que moltes manresanes i manresans tenen la necessitat d’utilitzar els transports 
públics dia rere dia per als seus desplaçaments habituals, i que el cost del servei 
sempre ha d’estar determinat per l’objectiu d’eficiència financera del prestador del 
servei i, sobretot, per la capacitat econòmica dels potencials usuaris, així com pel seu 
caràcter bàsic de servei públic. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat està impulsant el Projecte T-
Mobilitat, al que la ciutat de Manresa s’hi adherí en data 20 de setembre de 2013.  
 
Atès que la T-Mobilitat suposarà un nou model tarifari en le qual es pagarà el transport 
en funció de l’ús, i permetrà una gestió molt més personalizada de les tarifes, amb 
descomptes en funció de l’ús, adaptant el preu del transport públic a la mobilitat real de 
cada ciutadà. 
 
Atès que en el transcurs de l’any 2014 s’ha de procedir a la licitació i adjudicació de la 
T-Mobilitat així com la concreció de les seves característiques. 
 
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS: 
 
Primer.-  Proposar a l’ATM que el nou model de tarificació del transport públic  que 
s’està estudiant em el marc de la T-Mobilitat, impulsi la demanda i permeti una 
utilització més flexible del sistema, de forma que s’aconsegueixi un abaratiment dels 
preus i un tracte preferent per a les persones que es desplacen diàriament per raons 
de treball, d’estudi o de salut. 
 
Segon.-  Reclamar a l’ATM, que en tot cas, es deixin congelades les tarifes 2014 de 
transport públic.  
 
Tercer.-  Demanar a l’ATM que la nova política tarifària que comportarà la T-Mobilitat, 
comporti la desaparició de les zones tarifàries actuals de forma que es posi fi a una 
situació injusta segons la qual els usuaris ubicats en les zones més perifèriques, com 
és ara la Zona 6, en resulten  penalitzats tarifariament.   
 
Quart.-  Proposar a l’ATM la creació d’un òrgan participatiu i decisori amb tots els 
agents socials implicats, així com els ens locals i els sindicats presents a les empreses 
de transport públic per establir un acord referent a les necessitats reals dels usuaris 
per tal d’assolir un transport públic a preus el màxim d’assequible possibles.  
 
Cinquè.-  Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de 
caràcter social, sempre amb criteris de tarificació social, de forma que les persones 
aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones 
amb discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos 
d’exclusió social en els sistems de transport públic de Catalunya. Així com incidir en la 
promoció i difusió dels títols ja existents. 
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Sisè.-  Demanar al Govern de la Generalitat que de manera urgent, enceti els treballs 
per aprovar una Llei de finançament del transport públic. 
 
Setè.-  Donar trasllat del presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport metropolità de l’àrea de 
Barcelona (ATM) i a l’Agrupació de Municipis amb Transport Públic ( AMTU).” 
 
 
En conseqüència, la proposició 7.10 del GMERC decau . 
 
 
7.13 Proposició del Grup Municipal del PSC per afav orir les activitats de 
 l’Agrupació de Pescadors de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la pràctica esportiva de la pesca té una tradició de molts anys a Manresa i 
fomenta de forma indirecta la qualitat del medi ambient i la preservació de les zones de 
ribera del riu Cardener. 
 
Atès que per part de l’Agrupació de Pescadors de Manresa, entitat que aglutina les 
persones associades i federades en aquesta modalitat esportiva a la nostra ciutat, s’ha 
expressat en els darrers mesos queixes respecte a la qualitat de les aigües del riu 
Cardener al seu pas per Manresa i queixes respecte a les dificultats que tenen per 
practicar la seva activitat esportiva, degut a restriccions d’accés a la ribera del riu; i pel 
mal estat d’alguns trams d’aquesta ribera 
 
Atès que el foment de qualsevol activitat esportiva i associativa ha de ser prioritària per 
a l’Ajuntament de Manresa, i en concret, una activitat que agrupa a nombrosos 
ciutadans que tenen com a principal motiu d’esbarjo i de vida saludable aquesta 
activitat  esportiva, reconeguda pel propi ajuntament. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 

 1. El Govern Municipal presentarà de forma pública els resultats de les 
 analítiques que realitza periòdicament l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
 els diversos trams del riu Cardener al seu pas per Manresa i que, si 
 s’escau, prengui totes les mesures adients per garantir la qualitat 
 d’aquestes aigües, en tot allò que li sigui atribuïble. 

 
 2. El Govern Municipal en el termini màxim de tres mesos presentarà un 

 pla d’accés a la ribera del riu Cardener, consensuat amb l’Agrupació de 
 Pescadors de Manresa, que tingui com a finalitat principal facilitar 
 aquesta pràctica esportiva.” 

 
 

El secretari presenta l’esmena a la proposició 7.13 del Grup Municipal d’ERC, de 18 de 
febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
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“Substituir el punt 2 pel següent: 
 
2 El Govern Municipal en el termini màxim de tres mesos presentarà un pla d’accés 

a la ribera del riu Cardener, sempre que no malmeti les zones enjardinades i es 
regulin els accessos amb cotxe, consensuat amb l’Agrupació de Pescadors de 
Manresa i la resta d’usuaris del riu, que tingui com a finalitat principal facilitar 
aquesta pràctica esportiva.” 

 
 
L’alcalde indica que per a la defensa d’aquesta proposició ha demanat compareixença 
l’Associació de Pescadors de Manresa, representada pel senyor Estanis Torrent 
Caballol, al qual li cedeix la paraula. 
 
 
El senyor Estanis Torrent  comença la seva intervenció manifestant que els 
pescadors se senten indignats.  
Explica que han posat portes al riu i que ara ja no els deixen circular ni parar a la vora 
del riu perquè és zona verda i com a conseqüència han de carregar amb els estris de 
pescar, que poden arribar a pesar més de 50 quilos, amb l’afegit de les multes. Diu 
que més de la meitat d’aquest col·lectiu són jubilats i està provocant la marxa de molts 
pescadors a altres associacions veïnals. 
 
En canvi, explica el senyor Torrent que hi ha gent que té més sort, que els hi obren les 
pilones per fer festes o quan hi ha futbol o bàsquet, les voreres del riu, des del pont del 
gas fins el pont del cementiri, estan plenes de cotxes, cosa que no veuen gens clara.  
Només demanen llibertat per pescar. 
 
Manifesta que el primer contacte amb l’ajuntament va anar molt bé i els va semblar 
que podrien arribar a un acord, però en les dues últimes reunions, la solució que els  
ha donat el senyor Serracanta és que es comprin un carretó per portar els trastos i que 
aparquin el cotxe a l’aparcament del Congost, havent de caminar entre un quilòmetre i 
un quilòmetre i mig. 
 
Diu que a la resta de pobles del voltant, els pescadors no tenen aquest problema, i 
posa l’exemple de Navarcles que els deixen les claus per poder accedir-hi. 
 
Els han dit que és un parc natural, però recorda que el Llac de Sant Maurici i el Parc 
d’Aigües Tortes també són parcs nacionals i en canvi hi circulen els cotxes. 
 
Diu que si volen continuar pescant hauran d’anar fora de Manresa, cosa que troben 
greu, ja que només els posen pegues: pilones, cadenes i la prohibició d’aparcar a les 
voreres. 
 
Explica que hi ha d’altres problemes, com la qualitat de l’aigua i les voreres del riu que 
estan plenes de canyes i porqueria, ja que de vegades es deixa anar l’aigua cap al riu 
abans que arribi a la depuradora. 
 
Acaba la seva intervenció dient que ells només volen pescar i que els deixin entrar fins 
a la vora del riu i faran el que faci  falta per poder-ho aconseguir. 
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El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , explica que quan 
l’Associació de pescadors es va posar en contacte amb els diferents grups polítics, ells 
van creure oportú presentar la moció per intentar trobar una solució a la problemàtica 
que ha plantejat el senyor Estanis Torrent. 
 
Diu que és una problemàtica senzilla però que afecta a un col·lectiu de persones que 
busquen una solució per buscar l’equilibri entre la pràctica esportiva tradicional i les 
necessitats que tenen les ciutats modernes, que entenen que s’han d’utilitzar de forma 
regulada. 
 
Amb la presentació de la proposició es pretén trobar una solució per arribar a un acord  
tant per aquesta pràctica esportiva, que té tot el dret a ser fomentada com qualsevol 
altra pràctica esportiva, com per les necessitats del govern de regular un espai públic. 
 
Diu que l’ajuntament ha de fer tot el possible perquè la qualitat de l’aigua sigui 
l’adequada, tot i que pel que respecta a la qualitat de l’aigua no és només competència 
municipal.  
 
En relació a un tercer acord que no s’ha transcrit en la proposició, demana un esforç i 
dintre de les competències municipals i possibilitats pressupostàries, de netejar les 
riberes del riu on no està net, entre el tram comprès entre el pont vell i el pont del 
cementiri. 
 
Amb relació a l’esmena presentada pel grup municipal d’ERC, diu que la troben lògica 
ja que perfecciona la proposició, fent èmfasi que els usuaris del riu no només són els 
pescadors i que es regulin els accessos al riu amb cotxe, es a dir buscar l’equilibri 
entre l’Associació de pescadors i l’Ajuntament, i que els pescadors puguin accedir, 
sempre que sigui possible i d’una forma regulada amb els seus vehicles i amb totes les 
restriccions que calguin perquè sigui efectiu.  
El GMPSC votarà favorablement l’esmena d’ERC.  
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC , agraeix al 
senyor Torrent les explicacions i diu que el seu grup ha presentat l’esmena perquè  
entenen que l’acord que reguli l’accés al riu s’ha de fer amb el consens no únicament 
amb l’Associació de pescadors, sinó també amb la resta d’usuaris del riu, que faciliti 
aquesta pràctica recreativa de lleure. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
votaran a favor de l’esmena presentada pel GMERC perquè estan d’acord amb el punt 
dos que s’ha afegit. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC , agraeix al senyor 
Torrent les explicacions. Creu que dialogant amb l’equip de govern arribaran a un 
acord i diu que votaran a favor de la proposició.   
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi  Ambient i Sostenibilitat , 
manifesta que vol explicar-se, perquè ha tingut la sensació que el regidor Serracanta ni 
escolta, ni parla,  ni dialoga, ni consensua.   
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Diu que s’han fet tres reunions en el mateix riu i amb l’Associació de pescadors mirant 
els punts i les problemàtiques, i es va acordar que l’ajuntament presentaria una 
proposta a l’agrupació de pescadors, en el termini més breu possible, per consensuar 
espais regulats i de forma consensuada per poder fer aquesta pràctica esportiva i en 
cap cas es pretén limitar ni l’accés, ni la pesca. 
 
El GMCiU subscriu tant la proposició del PSC com l’esmena presentada per ERC, ja 
que és la línia de treball que s’està fent com a equip de govern, des de les Àrees de 
Medi Ambient, Mobilitat i Esports, ja que afecta a diferents elements que integren 
l’espai fluvial del Cardener. 
 
Diu que s’està treballant sobre el tema i la idea és trobar el punt d’equilibri i intentar 
consensuar entre tots els col·lectius els punts comuns.    
 
Explica els treballs que s’estan fent a la ribera del riu Cardener, sobretot amb la canya, 
i el manteniment del marge esquerre del riu, seguint el curs del riu, espai que ara està 
habilitat per a la pesca. 
 
Diu que votaran favorablement l’esmena presentada pel GMERC ja que complementa 
la proposició del GMPSC.  
 
 
El senyor Estanis Torrent , diu que no està gaire conforme amb les explicacions del 
senyor Serracanta, ja que l’única solució que han entès és que es comprin un carro i 
que vagin on vulguin. 
 
També en relació al que ha dit sobre la neteja del riu, diu que és cert, però només en 
part, ja que des de la resclosa del gas fins el pont del cementiri ha quedat molt maco 
per anar a passejar, però el que està clar és que el riu no es veu, perquè des dels cinc 
metres que han netejat fins a l’aigua, està ple de canyes i porqueria. 
Demana on poden anar a pescar i com ho han de fer, no veuen que s’hagi fet res i 
porten tot el mes de febrer sense poder pescar.  
Diu que la primera reunió va anar molt bé, però a la tercera els van deixar plantats.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.13 a votació, 
amb l’esmena incorporada, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, es declara acordat el següent :  
 
“Atès  que la pràctica esportiva de la pesca té una tradició de molts anys a Manresa i 
fomenta de forma indirecta la qualitat del medi ambient i la preservació de les zones de 
ribera del riu Cardener. 
 
Atès que per part de l’Agrupació de Pescadors de Manresa, entitat que aglutina les 
persones associades i federades en aquesta modalitat esportiva a la nostra ciutat, s’ha 
expressat en els darrers mesos queixes respecte a la qualitat de les aigües del riu 
Cardener al seu pas per Manresa i queixes respecte a les dificultats que tenen per 
practicar la seva activitat esportiva, degut a restriccions d’accés a la ribera del riu; i pel 
mal estat d’alguns trams d’aquesta ribera 
 
Atès que el foment de qualsevol activitat esportiva i associativa ha de ser prioritària per 
a l’Ajuntament de Manresa, i en concret, una activitat que agrupa a nombrosos 
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ciutadans que tenen com a principal motiu d’esbarjo i de vida saludable aquesta 
activitat  esportiva, reconeguda pel propi ajuntament. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 

1. El Govern Municipal presentarà de forma pública els resultats de les 
analítiques que realitza periòdicament l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
els diversos trams del riu Cardener al seu pas per Manresa i que, si 
s’escau, prengui totes les mesures adients per garantir la qualitat 
d’aquestes aigües, en tot allò que li sigui atribuïble. 

 
2. El Govern Municipal en el termini màxim de tres mesos presentarà un 

pla d’accés a la ribera del riu Cardener, sempre que no malmeti les 
zones  enjardinades i es regulin els accessos amb cotxe,  consensuat 
amb l’Agrupació de Pescadors de Manresa i la resta d’usuaris del riu, 
que tingui com a finalitat principal facilitar aquesta pràctica esportiva.” 

 
 
7.14 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC i  ERC i CUP, de rebuig a la 

reforma de la Llei orgànica del Poder Judicial, a p roposta del Consell 
Municipal de Solidaritat.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP, de 
13 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que  tant la Constitució com l’Estatut d’autonomia emparen la voluntat tant de la 
ciutadania com de les institucions de contribuir a la defensa dels valors de la pau i del 
respecte a la vida, considerem de responsabilitat compartida la preservació de 
mecanismes que treballen per la protecció dels drets humans més bàsics: el dret a la 
dignitat i a la justícia. 
 
Atès que les violacions de drets humans constitueixen un estigma inesborrable en la 
historia de la humanitat, sobretot quan involucren crims que, per la seva crueltat, 
l’ofenen o la lesionen de manera greu. Per a superar-lo, les societats han tractat de 
dissenyar mecanismes que evitin la seva impunitat i que permetin donar a les víctimes 
i als seus familiars tutela adequada.  
 
Les temptatives d’abordar seriosament la qüestió de la responsabilitat per crims contra 
la humanitat es remunten, principalment, a la segona postguerra mundial. La tràgica 
experiència del nazisme va posar de manifest la necessitat d’estipular un “mai més” a 
l’extermini i a la imposició sistemàtica de tractes degradants i inhumans per raons 
socials, ètniques o nacionals, o per altres circumstàncies similars. Aquesta presa de 
consciencia es va materialitzar en la conformació dels tribunals de Nüremberg, que 
van establir el principi de que hi ha crims que no prescriuen ni admeten immunitat, 
amb independència de qui siguin els seus autors i d’on els hagin comés. En aquest 
context, i per garantir aquest principi de justícia universal protegit per la comunitat 
internacional, es va aprovar a l’article 23 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) 
de 1985 i la ratificació, per part del Regne d’Espanya, de diferents convenis i tractats 
internacionals.  
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La detenció del dictador xilè Augusto Pinochet a Londres per violacions de drets 
humans va suposar un precedent en l’aplicació d’aquest principi.  No obstant, el Partit 
Popular ha registrat recentment en el Congrés de Diputats una proposta per impedir 
l’aplicació efectiva de la jurisdicció universal per part dels tribunals espanyols. La 
proposició de llei es desentén dels compliment dels compromisos amb els convenis 
internacionals subscrits i pot significar, de ser aprovada, l’arxiu immediat de la 
investigació de tots els crims internacionals –genocidi, tortures, etc- que no siguin de 
terrorisme en què l’acusat "no es trobi en territori espanyol".  Això ha succeït tot just 
després de les pressions del Govern xinès arran de l’ordre de detenció dictada per 
l’Audiència Nacional sobre l’anterior cúpula militar pel genocidi perpetrat contra 
practicants de Falung Gong.   
 
La reforma de la Llei, que es serveix d’una via d’urgència de dubtosa legitimitat formal, 
afectarà a una dotzena de investigacions obertes en la darrera dècada per part de 
jutges espanyols. I entre elles, en concret, la investigació dut a terme per l’Audiència 
Nacional sobre el genocidi ruandès en el que fou assassinada Flors Sirera, veïna de la 
nostra localitat. Amb aquesta decisió, denunciada per diferents associacions judicials i 
per organismes de drets humans, considerem que es pot donar emparament a crims 
greus perpetrats per genocides i torturadors i es consuma una severa reculada en la 
història de la lluita contra la seva impunitat.  

Atès que  la societat catalana ha estat precursora en la defensa dels drets humans i en 
la construcció de societats en pau a partir del reconeixement i reparació a les víctimes 
de qualsevol tipus de violència, com demostra l’aprovació per unanimitat de la Llei de 
foment de la pau al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, i l’aprovació al 
2007 del la Llei del Memorial Democràtic. 
 
La ciutadania catalana entén i treballa per la importància que té reescriure la història 
pel què fa al reconeixement de les víctimes i com a forma de prevenció de repetir les 
mateixes formes de barbàrie. 
 
Atès que  la ciutat de Manresa promou activitats de sensibilització i educació en valors 
per construir societats basades en la justícia i els drets humans des de diferents 
àmbits, però especialment des del Consell Municipal de Solidaritat, constituït l’any 
1995, sent un dels eixos de treball principals que no hi ha realment pau a les societats 
sense justícia. 
 
El Consell, i especialment l’ONGD Inshuti, ha donat suport de forma continuada a les 
propostes per promoure una reconciliació pacífica i el respecte als drets humans a la 
zona dels Grans Llacs. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha donat suport a la Querella contra els implicats en els 
assassinats de cooperants espanyols a Rwanda, entre ells la manresana Flors Sirera 
com a símbol que cap crim contra la humanitat pot quedar impune, més enllà de la 
situació de poder de qui el comet, i com a reparació als milions de víctimes que van 
deixar la vida al conflicte dels Grans Llacs. 
 
Atès que  no cal oblidar també que la jurisdicció universal ha estat una important eina 
de persecució de delictes execrables que atempten directament a les bases de 
l’estructura social i del seu desenvolupament, cal denunciar el retrocés que representa 
que es sotmeti a condicionats la persecució de delictes com el tràfic de persones, la 
corrupció de menors, la violència de gènere o el tràfic de drogues. Així com la 
desaparició de la capacitat de perseguir internacionalment altres com els vinculats 
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amb la prostitució, la corrupció de persones discapacitades o la mutilació genital 
femenina. 
 
ACORDEM I PROPOSEM 
 
Al Ple de l’Ajuntament del municipi de Manresa l’ad opció dels acords següents : 

 
1. Mostrar el rebuig explícit a la proposta de reforma de Llei Orgànica del Poder 

Judicial i la incomprensió d’una iniciativa que deixa més vulnerables a les 
víctimes dels conflictes, en comptes d’augmentar-ne la seva protecció. 

 
2. Continuar donant suport a la causa de la Querella contra els implicats en els 

assassinats de cooperants espanyols a Rwanda, entre ells la manresana Flors 
Sirera, acompanyant el procés per buscar el camí per preservar el seu treball 
per la justícia i el seu valor simbòlic de denuncia de crims contra la humanitat. 

 
3. Traslladar aquesta moció: 

• Al govern de la Generalitat  
• Al govern de l’estat espanyol  
• Al Consell general del poder judicial 

 
4. Instar els organismes internacionals de defensa dels drets humans a mostrar el 

seu rebuig contra tot intent de legislació que quarti els instruments vigents de 
lluita contra la impunitat.” 

 
 
L’alcalde  cedeix la paraula al senyor Jaume Asens Llodrà en representació de 
l’Associació Inshuti, atès que han demanat comparèixer en aquest Ple amb relació a la 
proposició que han presentat els Grups Municipals de CIU, PSC, ERC i CUP per 
mostrar el rebuig a la reforma de Llei del Poder Judicial, a proposta del Consell de 
Solidaritat.  
 
L’alcalde comenta als assistents que el senyor Jaume Asens és la persona que 
defensa el cas de la Flors Sirera en representació de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
El senyor Jaume Asens,  en representació de l’Associació Inshuti, manifesta que han 
volgut comparèixer en aquest Ple per presentar aquesta moció de rebuig a una llei que 
posa fi a la justícia universal. 
 
Diu que un primer argument important per aquest rebuig té a veure amb la implicació 
que té la ciutat de Manresa amb el cas de Flors Sirera. També perquè hi ha una sèrie 
d’associacions -especialment l’ONG Inshuti, que porta anys treballant amb aquest 
tema- a l’igual que moltes altres entitats del Consell Municipal de Solidaritat que és qui 
ha elaborat la proposta. Per tant, pensa que potser Manresa és un dels municipis més 
interpel·lats del país per les conseqüències d’aquesta llei i per això creuen que té 
especial sentit que hi hagi un pronunciament del Ple per donar recolzament a la 
querella i també mostrar rebuig a aquesta llei pensada per evitar la viabilitat d’aquesta 
querella i d’altres.  
 
Pensa que, de fet, no és res més que intentar ser coherents amb el Ple municipal del 
març de 2010 en el qual es va signar una declaració institucional de reconeixement del 
valor que tenia aquesta acció judicial per restablir el mal causat als familiars de Flors 
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Sirera i també del valor que tenia en termes de justícia i de veritat per ajudar a 
aconseguir la pau a la zona dels Grans Llacs. 
 
Assenyala que això té a veure amb el principi de justícia universal, el qual fa referència 
a la idea de que hi ha crims que són especialment abominables, horribles, i per això, 
no només ofenen a les seves víctimes sinó que ofenen a la humanitat sencera. En 
nom de la humanitat –perquè, com ha dit, són crims que no només es cometen contra 
les víctimes sinó contra tota la humanitat- el principi de justícia universal preveu que es 
puguin perseguir aquests delinqüents, siguin quins siguin els seus autors i sigui on 
sigui on s’hagin comès. L’origen més recent d’aquest principi és la conformació dels 
Tribunals de Nuremberg i la presa de consciència col·lectiva de que mai més podria 
tornar a repetir-se el que va passar als camps d’extermini nazis. La necessitat de que 
aquests actes de barbàrie no es repetissin és el que va fer que la comunitat 
internacional estipulés la jurisdicció internacional, per assegurar un “mai més”. Diu que 
això també va inspirar la creació de documents tan importants com la Declaració de 
Drets Humans, la Carta de l’ONU, etc. 
 
Precisament la promesa del “mai més”, que ha tingut dificultats a l’hora de dur-se a 
terme, és la que inspira la Llei Orgànica del Poder Judicial i concretament l’article 23, 
la qual es va aprovar amb una àmplia majoria del Parlament espanyol. Diu que en 
base a aquest article es van iniciar tota una sèrie d’investigacions per perseguir crims 
comesos d’aquesta naturalesa. Comenta que aquest principi es va poder aplicar al 
nostre estat sense problemes quan afectava a països del Tercer Món o a països de 
l’Àfrica o d’Amèrica Llatina, però va començar a tenir problemes a l’hora d’aplicar-se 
quan es va posar en el punt de mira a les grans potències que no reconeixen el dret 
internacional com Xina, Estats Units o Rússia. Quan les investigacions es van 
encaminar cap als crims que involucraven a ciutadans d’aquets països, és quan van 
començar a aparèixer diferents obstacles i les pressions d’aquests països van fer que 
es fes una primera reforma, ja fa un parell d’anys, en la que es limitava el principi de 
jurisdicció universal. 
 
Amb la reforma que volen fer ara el que pretenen és, directament, acabar amb el 
principi de justícia universal. La idea d’aquesta reforma és que només es puguin 
perseguir els crims quan l’acusat es trobi en l’estat espanyol, cosa que -a la pràctica- 
vol dir arxivar la totalitat d’investigacions obertes, entre elles la de Ruanda i Flors 
Sirera, i deixar en desemparament a moltes víctimes. 
 
Una altra de les crítiques que s’ha formulat a aquesta llei és que deixa sense càstig els 
delictes de fets tan sagnants com l’ablació femenina. Diu que amb la reforma aquests 
delictes seran impunes. 
 
Els crida l’atenció el diferent tractament segons siguin unes o altres les víctimes, per 
exemple, les víctimes d’un atemptat terrorista tenen més protecció que les de tortures. 
Diu que les víctimes de tortures no tenen la mateixa consideració quan s’han comès a 
l’estranger, en canvi, les d’atemptats terroristes sí. Les víctimes de genocidi -que és el 
delicte més greu que es pot cometre de tot el Codi Penal- tampoc tenen la mateixa 
protecció que les d’un atemptat terrorista. Diu que és obvi que hi ha una intencionalitat 
política amb aquesta postura que dóna prioritat a unes víctimes per sobre d’unes 
altres.  
 
Comenta que aquesta reforma de llei ha estat rebutjada per les associacions de drets 
humans, per la majoria de Col·legis d’Advocats –entre altres el de Manresa-, el Relator 
de Nacions Unides i tots els partits de l’oposició. Explica que la justificació que han 
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donat per aquesta llei ha estat la pressió del govern xinès i creuen que això no pot ser 
motiu suficient per ignorar el deure de protegir les víctimes i dotar d’eficàcia universal 
els drets humans i aplicar la normativa internacional. Diu que aquests principis haurien 
d’estar per sobre de les relacions conjunturals de caire polític, dels negocis i de les 
pressions diplomàtiques. Troba que en un règim que es concep a si mateix com a 
democràtic és un acte de rendició a la llei del més fort, en aquest cas del govern xinès, 
que es revela incompatible de que cap poder -públic o privat- pugui lliurar-se a la força 
del dret i el respecte dels drets humans quan es permet que genocides, torturadors o 
altres criminals internacionals eludeixin l’acció de la justícia amb el conseqüent 
menyspreu a les seves víctimes, les alarmes haurien de disparar-se per recordar a 
tothom que la responsabilitat d’aquests actes no només pertoca als seus autors sinó a 
les societats que conviuen impassibles amb les seves accions. Diu que aquesta 
impunitat vergonyosa que preveu aquesta llei és una invitació al delicte i a la 
reincidència del delicte per als criminals. 
 
Finalment, diu que amb els drets humans no hi ha mitges tintes, o s’està amb les 
víctimes o amb els victimaris, o amb els familiars de Flors Sirera o amb els seus 
assassins. Troba que aquesta llei ha pres partit per aquests últims i, per això, cal 
recordar l’advertència que van llançar als anys 70 els familiars dels desapareguts a 
Xile: “qui busca les lleis de la impunitat serà tant responsable en el futur com qui ha 
premut el gallet en el passat”. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, comença la seva intervenció agraint la compareixença del senyor Jaume 
Asens, així com també agraeix el gest del senyor Abel Pié perquè també estava 
interessat en comparèixer com a representant del Col·legi d’Advocats de Manresa, 
però atenent a que ja ho feia el senyor Jaume Asens ha considerat que la seva 
intervenció ja no era necessària. 
 
També agraeix al Consell de Solidaritat tot el treball que s’ha fet, i el que encara s’està 
fent, per conèixer la realitat de l’assassinat de Flors Sirera, molt especialment a 
l’Associació Inshuti que centra la seva tasca en els Grans Llacs. 
 
Diu que des de la creació del Consell de Solidaritat a l’any 1995 s’està lluitant per la 
justícia, la pau, els drets humans i la sensibilització de la ciutadania en tots aquests 
temes.  
 
Assenyala que és evident que la llei va enrere. Diu que a l’any 1985 ja es va veure 
molt clarament que s’havia de defensar tot un col·lectiu de persones molt vulnerables 
que eren maltractades, segrestades, violades, assassinades, etc. En aquell moment es 
va creure que calia que hi hagués una llei que ho regulés i ara, en canvi, això no es 
contempla i es deixen aquestes persones en estat de vulnerabilitat. Per això pensen 
s’ha de mostrar el rebuig a aquesta reforma i s’ha de continuar donant suport a la 
querella contra l’assassinat de Flors Sirera per saber qui han estat els seus assassins i 
traslladar aquesta moció al govern de la Generalitat, al govern espanyol i també al 
Consell General del Poder Judicial. Per tot el que ha exposat, demana el vot favorable 
del Consistori. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal Socialista,  assenyala que al 
Ple es discuteixen moltes mocions, les quals algunes són molt tècniques, altres són 
molt polítiques i altres són de caire molt jurídic. Pel que fa a aquestes últimes, diu que 
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ni ella ni els seus companys de partit són experts en temes jurídics i, per tant, només 
els queda l’opció de defensar-les des del cor. En aquest sentit, i com que diu que el 
senyor Jaume Asens ja ho ha explicat molt bé i també ho ha argumentat la senyora M. 
Mercè Rosich, diu que el Grup Municipal Socialista només faran un petit record de qui 
era Flors Sirera i de la feina que feia. Tot i que malauradament ja no hi és, hi ha molts 
cooperants que, a l’igual que ella, decideixen dedicar part de la seva vida a ajudar els 
altres. 
 
Diu que, des del respecte, llegirà un petit fragment de la darrera carta que Flors Sirera 
va enviar a casa seva i que va sortir publicat a la premsa l’any 1997. Pensen que 
aquestes paraules són una mostra de l’entusiasme i de la força dels cooperants que 
han perdut la vida fent la seva feina i que ara, amb aquesta llei, aquestes morts 
quedaran impunes. Malauradament, el sentiment no arribarà però quedarà recollit en 
acta. Tot seguit llegeix el text:  
 

“Kigali, 23 de desembre de 1996. 
 
Hola Família de Musungos! 
 
Waramutse, correre, amakuro... (Paraules africanes de salutació). 
 
El Nadal em porta el regal d’un trasllat de domicili i d’haver de buscar mobles per a la 
nova casa. Ens traslladem per estar més a prop de la feina. Acabem d’arrencar un 
programa de desenvolupament molt dificultós. Al final, ho hem aconseguit i donem 
suport a 8 centres de salut perduts entre un dels mil cims que configuren aquest país. 
Facilitem medicines i aliments. Degut al retorn dels refugiats ha augmentat 
considerablement l’afluència de persones. Treballem amb material molt rudimentari i 
l’hem d’aprofitar al màxim. 
 
Aquí, el temps adquireix un altre significat, Ningú corre per fer res si no és 
veritablement important. Al centre de salut de Rusoro arribem després de dues hores 
de viatge en un 4x4. El camí és tortuós i et deixa el cul fet pols. Però el paisatge és 
preciós. Tot verd, i de mil colors. Plataners, camps de te, de cafè, de blat... Al fons es 
divisen tres volcans. Pel camí ens trobem a molta gent, semblen les Rambles. Tothom 
saluda i somriu tranquil·la. Si han de portar algú a l’hospital, l’han de dur a peu en un 
camí de dues hores. 
 
Ara estic una mica nerviosa perquè m’acaben de fer una entrevista per la ràdio i no 
m’ha fet cap gràcia. Fa un parell de caps de setmana vaig anar a Goma (Ara ja no és el 
Zaire). Vaig ser al camp de Mugunga, on havia estat treballant. En el seu dia era un 
espai desolat: pedres volcàniques, restes de roba, de papers... Ara, tot és cobert de 
verd i de flors de tots els colors. Al fons, majestuós. El Miragongo.” 

 
La senyora Sònia Díaz tanca la seva intervenció manifestant que, tant de bon no 
quedin impunes crims com els de la Flors Sirera. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, agraeix la iniciativa del 
Consell de Solidaritat i comenta que en algun comunicat a la premsa s’havia indicat 
que era el moment oportú per fer aquesta moció. 
 
Diu que el senyor Jaume Asens, com a lletrat en temes d’aquest tipus, ha explicat molt 
bé quins són els principis d’aquesta reforma. S’ha entès bé que la justícia universal es 
podria derogar i que, entre la protecció de les víctimes o la impunitat dels criminals, 
sembla que s’ha optat per blindar la impunitat, violant els tractats internacionals.  
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Comenta que, amb presses, per motius polítics i econòmics es vol globalitzar aquesta 
impunitat violentant una fita de civilització democràtica. Sobretot remarca que això es 
vol fer amb caràcter retroactiu, la qual cosa és un precedent que condueix cap a la 
dictatorialització de la justícia. D’un sol cop es volen tancar diversos processos oberts, 
com el de la Flors Sirera, el de José Couso o el del genocidi del Tibet a mans dels 
xinesos. Diu que això deixa en desemparament a moltes víctimes, persones 
torturades, persones que han estat objecte de mutilacions genitals, etc., cosa que 
contradiu tots els termes dels drets humans i la democràcia. 
 
De fet, troba que no és insòlit que passi això en aquest país perquè quan s’ha 
demanat que s’estudiïn les represàlies del franquisme ha calgut anar a Argentina per 
exposar-ho i, per tant, tampoc li estranya gaire que també passi a l’inrevés, quan el 
que volen és abolir un dret com aquest per no entrar en conflictes econòmics o polítics. 
 
Per tot plegat, manifesta que cal continuar donant suport a la querella i seguir lluitant 
pel desemmascarament d’aquesta reforma de llei que promou el PP, que és, en el 
fons, un atac directe als drets humans i la democràcia. 
 
Finalment, agraeix la tasca que tothom està realitzant en aquest tema. Pensa que el 
Consistori donarà suport a la moció i manifesta que li agradaria que el suport fos ampli 
i que s’hi adherissin la majoria de grups, cosa que creu que pot ser fàcil perquè és un 
tema de drets humans. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, agraeix la 
intervenció del senyor Jaume Asens i també dóna les gràcies a la gent del Consell de 
Solidaritat, especialment a Inshuti que són els qui més estan treballant en aquest tema 
des de fa molts anys. 
 
Pensa que a ningú sorprèn que el PP vulgui derogar la justícia universal. Diu que és 
un precedent molt perillós perquè si es comencen a jutjar crims de guerra podria 
passar el que està començant a passar a l’Argentina on s’estan jutjant els dirigents del 
feixisme espanyol de durant i, sobretot, de després de la Guerra Civil. Comenta que és 
normal que no vulguin que jutgin els seus pares, avis o fins i tot a ells mateixos i, per 
tant, és comprensible que vulguin abolir la justícia universal. 
 
Diu que la justícia universal acaba amb la impunitat i això els poderosos no ho poden 
permetre. Que només passi a l’estat espanyol tampoc no ajuda massa, ajuda a 
solucionar una sèrie de problemes que són molt importants –per als manresans, el 
crim de Flors Sirera- però diu que l’interessant seria que la justícia fos realment 
universal i que tots els països –no només els poderosos i els que es creuen per sobre 
del bé i del mal- puguin jutjar crims comesos en altres països. Diu que d’aquesta 
manera es podrien jutjar els criminals de guerra que han guanyat la guerra perquè veu 
que quan es jutgen criminals de guerra és perquè l’han perdut, com per exemple els 
nazis en el seu moment, Milosevic, etc. Evidentment que amb això no està dient que 
no ho mereixin, però pensa que també s’haurien de jutjar el trio de les Azores que va 
cometre un crim de guerra a l’Irak, i altres règims pretesament democràtics que actuen 
amb completa impunitat arreu del món i provoquen crims a vegades pitjors que molts 
dels que es jutgen com a crims de guerra. 
 
Per això, diu que el que a la CUP li agradaria és que la justícia fos realment universal, 
que tots els països del món tinguessin dret a jutjar criminals, no només els països més 
potents que tenen la potestat moral –sovint autoatorgada- així com la força per fer 
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complir uns acords que els països empobrits i que pateixen més la repressió, la tortura 
i la guerra difícilment podran imposar, precisament perquè són sempre els perdedors 
de les guerres. En aquest sentit, la CUP donarà suport a la moció i manifesta que 
esperen que aviat es pugui reprendre, aquí i arreu del món, el concepte de justícia 
universal i que acabi dominant la legislació internacional. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, agraeix les 
paraules del senyor Jaume Asens. També agraeix als metges, periodistes, religiosos, 
etc., persones que es deixen la vida en aquells països als quals hi van com a 
cooperants. 
 
Sobre el que s’ha comentat de la repressió de Xina al Tibet, diu que el govern 
comunista xinès també reprimeix els seus propis conciutadans.  
 
Diu que cal ser implacable i perseguir fins al final aquests crims. Pensa que les 
persones a les quals estava ajudant Flors Sirera devien patir igual, o més, que la seva 
pròpia família al veure que era assassinada, perquè ella els estava ajudant a que 
tinguessin una vida millor i varen ser uns conciutadans seus qui la van matar. 
 
Per això, manifesta que el vot de PxC serà favorable a la moció. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, agraeix les 
explicacions del senyor Jaume Asens sobre el que pot representar l’aprovació de la 
reforma d’aquesta llei. 
 
A l’igual que ha assenyalat la senyora Sònia Díaz, diu que ell tampoc és jurista i, per 
tant, diu que pot entendre les interpretacions del que pot suposar aquesta reforma i les 
pot compartir o no. Sigui com sigui, diu que no comparteix algunes de les acusacions 
que s’han fet de les persones que són del PP o que voten el PP i tampoc comparteix 
alguns discursos demagògics que s’han fet respecte la justícia universal. 
 
Diu que el grup municipal del PP des del primer moment ha donat recolzament perquè 
hi hagi justícia i se sàpiga qui va assassinar Flors Sirera, ja sigui mitjançant el Ple 
Municipal, el Consell de Solidaritat o a través d’altres instruments de l’Ajuntament. 
També diu que el seu grup municipal lamenta molt el que el govern del PP està fent 
respecte el model de justícia universal amb la seva abolició. Explica que ho lamenten 
perquè tampoc són tants casos, ja que són una dotzena els que s’estan instruint des 
d’Espanya i pensen que no calia. Diu que un dels motius que s’han adduït és 
l’homologació europea respecte la justícia, malgrat que s’hagin fet altres lectures 
economicistes i globalitzadores. No sap quin és el motiu realment, però en qualsevol 
cas no s’atreviria a fer afirmacions d’aquest tipus. Sigui com sigui, diu que lamenten 
que s’hagi d’aturar i, per això, amb independència d’algunes expressions que s’han dit 
en aquest debat diu que el que importa realment és el que queda escrit i el que 
s’acorda. Per això, manifesta que el grup municipal del PP també mostra el seu rebuig 
a la proposta de reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i diu que continuaran 
donant suport a la causa de la querella contra els implicats dels assassinats dels 
cooperants a Ruanda, entre ells Flors Sirera. Per aquests motius diu que el vot que 
emetran serà favorable. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.14 
dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP, i el Ple l’aprova per unanimitat 
dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal del PP de rebuig a la Resolució del 

Departament de Governació i Relacions Institucional s GRI/2715/2013, 
sobre la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els 
ingressos de la Generalitat de Catalunya integrada en el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya per al 2013. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 12 de febrer de  
2014, que es transcriu a continuació: 
 
 “Atès que els Ajuntaments son la principal porta a la que acudeixen els ciutadans 
quan requereixen una ajuda o una solució als seus problemes, especialment en el 
context actual de crisi econòmica i de manca de treball. 
 
Atès que els Ajuntaments estan demostrant major capacitat de superació i adaptació 
davant l’adversitat econòmica que altres administracions, i han fet veritables esforços 
per a estabilitzar els seus comptes i mantenir els serveis públics que presten amb una 
qualitat adient. 
 
Atès que el Fons de Cooperació Local es un ingrés establert pel L’Estatut de 
Catalunya com un recurs necessari pels governs locals, que contribueix aquest 
Ajuntament al manteniment dels seus serveis, i que per tant, la seva supressió implica 
una marginació d’aquest municipi que veurà empitjorada la seva situació financera ja 
precària en vers el deute que la Generalitat té amb aquest municipi. 
 
Atès que la Resolució del Departament GRI/2715/2013, exclou aquest Ajuntament de 
participar als ingressos del Fons de Cooperació Local de Catalunya pel any 2013, 
publicada al DOGC nº 6529, de 27 de desembre de 2013. 
 
Atès que la resolució és nul·la de ple dret al ser emesa per un òrgan manifestament 
incompetent segons l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Atès que la resolució incompleix l’article 219 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
els articles 197 i 198 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
PROPOSEM: 
 
Primer. Rebutjar la resolució del Departament de Governació i Resolucions 
Institucionals per la qual es determina la distribució del Fons de Cooperació Local que 
exclou aquest Ajuntament. 
 
Segon.   Denunciar la manca de diàleg i sensibilitat envers els municipis per part del 
Govern de la Generalitat tant per la data de la publicació al DOGC com pel poc marge 
per a presentar al·legacions. 
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Tercer.    Prendre aquest Ajuntament les accions necessàries per recorre dita resolució 
davant el propi òrgan que la va emetre, així com, mitjançant la via contenciós – 
administrativa. 
 
Quart.   Transmetre els acords anteriors a la Vicepresidenta del Govern, als Grups 
Parlamentaris i a les entitats municipalistes FMC i ACM.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 7.1, de 17 de 
febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Suprimir el punt 2 dels acords.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP,  manifesta que la 
proposició vol recolzar totes les iniciatives que des d’aquest equip de govern s’ha fet al 
govern de la Generalitat, però creuen que és important tenir el recolzament de tot el 
consistori. 
 
Diu que accepten l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU pel que fa a  
suprimir el punt 2 dels acords, referent a denunciar la manca de diàleg i sensibilitat 
envers els municipis per part del Govern de la Generalitat, tant per la data de la 
publicació al DOGC com pel poc marge per a presentar al·legacions. 
El GMPP creu que s’ha de donar suport a totes les iniciatives que faci el govern 
municipal per intentar aconseguir el màxim de finançament.  
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda  i Governació,  diu que el 
motiu pel qual han presentat l’esmena a la proposició del GMPP, és perquè no es 
malmeti la possibilitat de poder generar un major consens, ja que no afegeix cap valor 
positiu a la pròpia proposta. 
 
Diu que votaran a favor de la resta de la proposició sempre que s’accepti l’esmena que 
acorda suprimir l’acord número dos.  
Vol deixar clar que el dia 27 de desembre, data en què va sortir publicada la resolució, 
ja es va decidir unànimement el que s’havia de fer per defensar els interessos de la 
ciutat.  
Es van presentar les al·legacions amb temps i forma, i amb la voluntat que una vegada 
presentades les al·legacions i transcorregut el termini dels dos mesos des de la 
publicació,  es presentarà el recurs contenciós administratiu, però que a dia d’avui no 
els consta cap resposta satisfactòria, la qual cosa implica fer el següent pas en 
defensa dels interessos de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Explica que resumirà els quatre punts de les al·legacions: la vulneració del Principi de 
Reserva de Llei, la resolució que va sortir no tenia aquest rang, amb la qual cosa 
decau automàticament, essent nul·la de ple dret. 
Els criteris legals de distribució del Fons de cooperació local, que estaven fixats per 
l’exercici 2012 amb la Llei de Pressupostos, on hi ha quatre indicadors per tenir en 
compte com s’ha de repartir la part de lliure disposició: atenent a la població com 
indicador de despesa, atenent a la major despesa social a la plurinuclearitat, atenent a 
la major despesa social a la capitalitat comarcal i atenent a la despesa per a la gestió 
del territori. 
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Diu que aquests principis no s’han previst a la resolució feta per la Generalitat i, per 
tant, decauen de ple dret. 
 
Referent al tercer punt que fa referència a la inadequació a la legalitat dels criteris de 
distribució aplicats per la Resolució a la de distribució dels fons pel 2013, diu que hi ha 
un embolic de diners de la Generalitat relacionats amb el PIE, aplicant uns criteris 
injustos, donant per bones unes entregues a compte que desprès, a l’hora de fer les 
liquidacions, no tenien res a veure amb les aportacions de compte amb les liquidacions 
que feia la Generalitat. També decau aquest tercer principi.    
 
I en relació al quart principi referent a la determinació de la participació en els 
ingressos de la Generalitat, diu que els ingressos de l’any 2013 respecte l’any 2012, 
no van baixar en un 59,18%, que baixa la partida que fa referència a aquesta ajuda del 
Fons Català de Cooperació, per la qual cosa també se’ls ha demanat que mantinguin 
el Principi de Proporcionalitat respecte a la disminució del pressupost d’ingressos.  
Per aquests quatre criteris, s’ha demanat que no es doni per vàlida la Resolució i es 
busqui una fórmula que doni compliment a la legalitat vigent per a la distribució del 
Fons de Cooperació Local. 
Acaba dient que votaran favorablement la proposició del GMPP amb l’esmena 
incorporada.   
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
estan d’acord amb la proposició, però pensen que venint del Partit Popular és donar 
una mostra de cinisme d’una dimensió considerable, ja que és un partit que no s’ha 
caracteritzat precisament per ajudar al finançament municipal. 
Diu que no votaran a favor de la proposició.  
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC , comparteix alguna de 
les afirmacions que ha dit el senyor Masdeu. 
Estan d’acord amb diversos punts de la proposició, com pot ser la redistribució de 
recursos que afecta a la qualitat dels serveis dels ajuntaments, i tampoc troben 
adequades ni la forma ni el fons. 
 
Rebutgen que Manresa no estigui inclosa en el Fons de Cooperació local, obviant tot 
el tema de l’espoli fiscal i dels diversos impagaments de l’estat cap a la Generalitat. 
 
Diu que la vicepresidenta del govern ja ha reconegut l’error i s’ha compromès que 
durant els propers tres exercicis els ajuntaments cobraran el diferencial, i el pressupost 
de la Generalitat per al 2014 ja preveu partides pressupostàries perquè la quantitat del 
Fons de Cooperació del 2014, sigui de la mateixa quantia que el del 2012. 
 
El GMERC votarà negativament tant l’esmena presentada pel GMCiU com la 
proposició presentada pel GMPP.  
 
 
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , manifesta la seva 
sorpresa davant d’algunes de les intervencions anteriors. 
Personalment creu que hi han moments que no saps si has de justificar el que votes o 
has d’explicar el que voldries votar. 
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Felicita al govern municipal per la presentació de les al·legacions en forma i temps, per 
defensar els interessos municipals, independentment de qui paga. Diu que no 
reconèixer fets inevitables i ineludibles és falsejar la realitat.  
Diu que la resolució de la Generalitat atempta contra articles de l’Estatut d’Autonomia i 
contra lleis bàsiques que regulen el Règim Local i financer. 
 
Entenen que el Grup Municipal de Convergència vulgui suprimir l’acord número dos de 
la proposició, ja que creu que els governs municipals han estat sempre menyspreats 
tant pels governs autonòmics com pels governs estatals. Fets que es poden 
comprovar per moltes decisions preses. 
 
Pensa que els dogmatismes i els sectarismes no van enlloc, i si s’han de denunciar 
fets, s’ha de fer per tot, ja que el deure de tots és defensar els interessos de la ciutat 
de Manresa i qui està incomplint una norma econòmica és la Generalitat de Catalunya 
i si no és així que reuneixi els ajuntaments i doni explicacions, no fent una resolució 
amb nocturnitat i traïdoria, el dia 27 de desembre. Pot entendre tots els arguments si 
se li expliquen, no per la via dels fets consumats. 
 
Celebra que la vicepresidenta vulgui corregir i creu que serà perquè les dues entitats 
municipalistes de Catalunya han expressat el rebuig a aquesta norma i creu que la 
Generalitat de Catalunya tindrà totes les de perdre si es presenta el recurs Contenciós 
administratiu. 
 
El GMPSC votarà a favor de l’esmena presentada pel GMCiU i torna a felicitar el 
govern municipal per les al·legacions fetes en temps i forma, i també felicita el Partit 
Popular per ser conseqüent amb la defensa dels interessos municipals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 amb 
l’esmena del GMCiU a votació, i el Ple l’aprova per  19 vots afirmatius (11 GMCiU, 
4 GMPSC, 2 GMPP i 2 GMPxC) i 3 vots negatius (3 GME RC) i 1 abstenció (1 
GMCUP), i per tant, es declara acordat el següent: 
 
“Atès que els Ajuntaments son la principal porta a la que acudeixen els ciutadans quan 
requereixen una ajuda o una solució als seus problemes, especialment en el context 
actual de crisi econòmica i de manca de treball. 
 
Atès que els Ajuntaments estan demostrant major capacitat de superació i adaptació 
davant l’adversitat econòmica que altres administracions, i han fet veritables esforços 
per a estabilitzar els seus comptes i mantenir els serveis públics que presten amb una 
qualitat adient. 
 
Atès que el Fons de Cooperació Local es un ingrés establert pel L’Estatut de 
Catalunya com un recurs necessari pels governs locals, que contribueix aquest 
Ajuntament al manteniment dels seus serveis, i que per tant, la seva supressió implica 
una marginació d’aquest municipi que veurà empitjorada la seva situació financera ja 
precària en vers el deute que la Generalitat té amb aquest municipi. 
 
Atès que la Resolució del Departament GRI/2715/2013, exclou aquest Ajuntament de 
participar als ingressos del Fons de Cooperació Local de Catalunya pel any 2013, 
publicada al DOGC nº 6529, de 27 de desembre de 2013. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 116 

Atès que la resolució és nul·la de ple dret al ser emesa per un òrgan manifestament 
incompetent segons l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Atès que la resolució incompleix l’article 219 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
els articles 197 i 198 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
PROPOSEM: 
 
Primer. Rebutjar la resolució del Departament de Governació i Resolucions 
Institucionals per la qual es determina la distribució del Fons de Cooperació Local que 
exclou aquest Ajuntament. 
 
Segon: Prendre aquest Ajuntament les accions necessàries per recorre dita resolució 
davant el propi òrgan que la va emetre, així com, mitjançant la via contenciós – 
administrativa. 
 
Tercer: Trametre els acords anteriors a la Vicepresidenta del Govern, als Grups 
Parlamentaris i a les entitats municipalistes FMC i ACM.” 
 
 
7.2 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, E RC i CUP en defensa del 

model educatiu i la llengua davant els nous atacs j udicials. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP, de 
12 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional 
(TC) de l’any 2010 sobre l’Estatut de Catalunya és l’ofensiva judicial contra el sistema 
d’immersió lingüística a l’escola catalana. Des d’aquell moment s’han anat succeint 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), sentències del 
Tribunal Suprem (TS) i l’aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE en castellà) per eliminar el model d’escola catalana en llengua i 
continguts. El darrer atac prové de cinc interlocutòries del TSJC, que imposen una 
quota del 25% de castellà a l’escola. 
 
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 
anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat 
d’oportunitats. Ha estat el producte d’una voluntat política i del treball pedagògic de 
molts professors i professores, del compromís general de les famílies, que han posat 
en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot. Ha esdevingut el model educatiu 
més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües –l’avaluació feta l’any 
2010 pel Ministeri d’Educació demostra que el nivell de coneixement del castellà per 
part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat-  i amb la garantia del 
coneixement d’una tercera llengua.  També ha estat reconegut i posat d’exemple en 
nombroses ocasions internacionalment,  per exemple, pel Consell de Ministres del 
Consell d’Europa o pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel 
Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui 
correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors 
resultats.  
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Per tot el que s’ha exposat, el grups municipals de CiU, PSC, ERC I CUP proposen al 
Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que 
suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que 
constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent. 
 
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que 
no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a 
la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes 
plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües 
d’origen. 
 
Tercer. Manifestar el rebuig a les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de gener del 
2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà: la decisió sobre la 
llengua vehicular a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà dels seus 
representants electes al Parlament, no els jutges. 
 
Quart. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al 
Departament d’Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el sistema 
d’immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als 
respectius tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana. 
 
Cinquè. Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més 
particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC. Encoratjar 
també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola catalana en 
llengua i continguts. 
 
Sisè. Enviar aquesta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus 
dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a 
l’entitat Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor-delegat d’Ensenyam ent i Universitats i portaveu 
del Grup Municipal de CiU, diu que sobre la qüestió de la immersió lingüística a les 
escoles se n’ha parlat sovint i que podria semblar que ens trobem davant d’un 
posicionament més en el mateix sentit, però les darreres interlocutòries del TSJC 
representen un salt qualitatiu molt important sobre l’erosió de la immersió lingüística, 
present a Catalunya des de fa dècades, al qual convé fer-hi front. 
 
En primer lloc, a l’entorn de les peticions d’ensenyament en castellà com a llengua 
vehicular, diu que hi ha voluntats d’arribar a conflictivitzar la vida escolar perquè 
clarament s’està arribant a anunciar i a publicitar que s’anirà a buscar casos concrets 
de famílies que els seus fills vagin a diversos centres escolars del país per poder tenir 
casos escampats a tot el territori. Hi ha hagut plataformes que ho han anunciat en 
algunes ciutats en concret.  
 
En segon lloc s’està parlant que el model d’immersió ja no és posat en dubte o no, és 
que simplement el que s’està fent és directament decidir que no es pot aplicar a 
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Catalunya allò que democràticament ha estat acordat per llurs institucions, bàsicament 
el Parlament de Catalunya i executivament les disposicions del seu Govern.  
 
Tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com la Llei d’educació de Catalunya deixen 
clar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament, són dues 
normes vigents. La Llei d’educació de Catalunya, en el capítol del règim lingüístic no 
ha estat ni tan sols impugnat, per tant és vigent, i clarament diu que el model 
d’immersió és el que s’ha d’aplicar a les escoles i instituts del país. 
 
En tercer lloc, quan parlava que hi ha un salt qualitatiu, clarament s’està en el camí de 
la suspensió real, de facto, del poder autonòmic real.  
Tots saben que en el règim lingüístic a les escoles, el país valencià per una banda, les 
illes per l’altra, estan aplicant conceptes similars a aquest, al de la distribució horària 
de les llengües o la separació, fins i tot, de línies en un idioma i en l’altre, i s’està fent 
des del punt de vista del que aproven majoritàriament els seus parlaments. 
 
A Catalunya això no és possible, sinó tot el contrari. La Llei d’educació de Catalunya 
diu el contrari i allò que no s’aconsegueix democràticament, per via parlamentària, per 
la voluntat de la majoria de la població a través dels seus representants, s’intenta 
aconseguir per la porta del darrere amb d’altres mecanismes, com s’està veient. 
 
Els tribunals, amb aquestes interlocutòries, estan exercint d’administració educativa. 
S’adrecen directament als directors/es de centres escolars, quan qui ha d’adreçar-s’hi 
és l’administració educativa, que és a qui pertoca, la que ha d’executar les lleis del 
Parlament, les normatives del Govern i la que ha d’ordenar, en termes jurídics, com 
s’ha de treballar en els centres escolars, i no només això sinó que a partir dels marcs 
generals són els propis centres escolars els que han de dictaminar el seu projecte 
educatiu de centre i el seu projecte lingüístic de centre. 
Tot això s’està anul·lant de facto perquè els tribunals estan dient directament a la 
direcció del centre quin tipus de projecte lingüístic han d’aplicar i, per tant, quins usos 
lingüístics han de fer servir en la vida diària del centre.  
 
Diu que és un salt qualitatiu perquè, a més a més, hi ha una indefensió jurídica evident 
cap a les persones afectades a les quals ningú no ha demanat l’opinió. Si en un 
grup/classe hi ha un cas d’un alumne, la família del qual ha posat aquest recurs i ha 
guanyat la sentència i ara la interlocutòria afecta directament el seu centre, el que està 
dient aquesta interlocutòria és el que hauran de fer de retruc i obligatòriament la resta 
dels alumnes que comparteixen aula amb aquest nen o nena. 
 
Remarca el salt qualitatiu que suposen aquestes interlocutòries a què es fa referència, 
a la sentència recent del Suprem en el mateix sentit i diu que caldrà donar suport a les 
direccions afectades, concretament unes cinc-centes actualment, però també a la 
resta de centres del país, que poden mostrar les seves inquietuds en el sentit de dir 
què han d’aplicar.  
Hi ha direccions que han rebut interlocutòries judicials sobre el que han de fer, quan 
l’administració educativa, a partir de la legislació vigent i democràticament aprovada, 
està dient que cal actuar d’una altra manera. És evident que és una càrrega i un pes 
que no és lògic que l’hagi de suportar l’equip directiu d’un centre escolar. 
 
El GMCiU mostrarà el seu suport en general i en el cas de Manresa estarà al costat 
dels equips directius de la ciutat. 
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La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que poca cosa més 
caldrà afegir després de la intervenció del senyor Llobet, però ningú no dubta de l’èxit 
del model educatiu i de la immersió lingüística a l’escola catalana, reconeguda fins i tot 
a nivell internacional, com a resultat de més de trenta anys d’un bon treball pedagògic 
de professors i equip educatiu, de la implicació dels pares, el compromís de la societat, 
etc. 
Tampoc no hi ha dubte dels constants atacs, l’aprovació de la LOMCE, totes les 
interlocutòries, aquesta absurda sentència del 25% de la quota de castellà com a 
llengua vehicular que, a part de la llengua, afecta moltíssims altres aspectes com els 
plans d’estudis, les taxes, els continguts, la formació del professorat, el prestigi de la 
formació dels educadors, etc. 
 
El sistema educatiu passa per uns moments molt difícils, l’informe PISA, les retallades. 
No s’entén que en aquests moments tan difícils, una cosa que funciona, com és la 
immersió lingüística, no s’hauria de tocar mai i, a més, la majoria dels catalans i 
catalanes, abans entenien el català però escriure’l, llegir-lo i parlar-lo sobretot es deu a 
la immersió i que a l’escola la llengua s’ha utilitzat quotidianament. 
Els mitjans de comunicació, però sobretot l’escola, han jugat un paper important, i 
gràcies al bon criteri pedagògic i al sentit comú del professorat sempre s’han respectat 
les llengües i les cultures d’origen, i la immersió lingüística en català segueix essent 
molt necessària per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tothom. 
 
El GMPSC donarà suport a la proposició presentada. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, reitera el seu suport al 
model d’immersió lingüística davant de l’última sentència del Tribunal Superior de 
Justícia que insta la Generalitat a introduir un percentatge de castellà al conjunt 
d’alumnes d’unes aules on s’escolaritzen els fills de les cinc famílies recurrents. 
Diu que es tracta d’una sentència poc democràtica, construïda a partir de l’obsessió 
ideològica d’una part de la magistratura i que pretén trencar les bases del consens 
social i educatiu, vestit durant més de trenta anys.  
El contingut de la sentència demostra el més absolut desconeixement del sistema 
educatiu, ja que no considera que la seva implantació, en funció de les edats, pot 
trencar la coherència d’un procés d’ensenyament-aprenentatge ja implementat. 
 
El GMERC demana al Govern que no acati la sentència i que continuï blindant el 
model d’escola catalana com a garantia de la igualtat d’oportunitats i de la cohesió 
social a Catalunya, i el recolzament de la resta dels grups municipals amb el seu vot 
favorable. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP,  diu que és 
evident que des de l’Estat espanyol no es rendeixen i volen seguir impedint que ens 
seguim desenvolupant normalment en la nostra llengua i eduquem els nens i nenes en 
la llengua que creguem oportú, i és una més de les maniobres que pretén acabar amb 
la cohesió i amb el model d’escolarització. 
 
El GMCUP donarà suport a la moció i, com ha expressat el GMERC i s’ha sobreentès 
amb el GMCiU, creu que l’únic que es pot fer és no obeir lleis que són injustes i que 
van contra la voluntat majoritària del poble català. 
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De la mateixa manera que caldrà fer amb el tema de la consulta i amb temes socials i 
que s’està fent, desobeint els augments injustificats de tarifes, desobeint en un futur la 
consulta, és l’única eina que queda per poder seguir avançant i poder dur a la pràctica 
allò que vol una clara majoria de la població, i no deixar que uns jutges que s’aferren a 
una constitució impedeixin que eduquem els nostres infants de la manera que 
creguem més oportuna. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 4  GMPSC, 3 GMERC i 1 
GMCUP),  2 vots negatius (2 GMPP) i 2 abstencions ( 2 GMPxC), i per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït. 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a  la Resolució 497/X del 

Parlament de Catalunya, de reconeixement de l’estel ada com a símbol 
d’un anhel i d’una reivindicació democràtica. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 12 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El 29 de gener del 2014, el Parlament de Catalunya reconeixia l’estelada com a 
símbol que representa un anhel i una reivindicació democràtica, legítima, legal i no 
violenta. 
 
Condemnant les manifestacions que enalteixen la violència, el racisme, la xenofòbia i 
els totalitarismes antidemocràtics. Concretament, en el món de l’esport, el Parlament 
comparteix l’esperit de la Llei de l’Estat 19/2007, que ja els condemna en el seu 
preàmbul.  
 
Demanant al Govern de l’Estat que investigui els casos en què els cossos i les forces 
de seguretat de l’Estat han impedit l’exhibició en esdeveniments públics esportius de 
símbols o banderes com l’estelada, que representen anhels plenament democràtics i 
pacífics i en favor de la convivència ciutadana, i que adopti les mesures pertinents per 
tal que no es tornin a repetir. 
 
Instant el Govern de la Generalitat a fer, per mitjà del Departament d’Interior, les 
gestions pertinents davant del Govern de l’Estat per a garantir que no s’impedeixi als 
aficionats catalans d’exhibir estelades en els camps de futbol de l’Estat i en altres 
manifestacions esportives, i que no siguin sancionats per aquest motiu. El Govern de 
la Generalitat ha de vetllar perquè els ciutadans de Catalunya no siguin pertorbats 
indegudament en llur exercici del dret a la llibertat d’expressió. 
Vista aquesta resolució, el Grup Municipal d'Esquerra a Manresa proposa els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Manifestar el suport a la resolució 497/X del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots 
els grups amb representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.” 
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El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, demana el suport del 
Ple a la Resolució del Parlament de Catalunya, de reconeixement a l’estelada com a 
símbol d’un anhel i d’una reivindicació democràtica, legítima, legal i no violenta. 
Aquesta resolució, que va ser proposada per Esquerra Republicana, va comptar al 
Parlament amb el suport de Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, 
Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i Alternativa. 
 
Diu que tal com ha reconegut el mateix Tribunal Constitucional en diferents ocasions 
l’independentisme és una demanda democràticament i constitucional legítima, 
conseqüentment l’estelada, com a símbol d’aquesta reivindicació, ha de ser plenament 
respectada. Aquest reconeixement ha d’evitar els impediments i sancions pel fet 
d’exhibir-la en esdeveniments esportius, com ha passat en diverses ocasions en què, 
mentre s’incautaven i es retiraven estelades, es permetia l’exhibició de banderes 
preconstitucionals o directament feixistes. 
 
El dret fonamental a la llibertat d’expressió és doctrina consolidada del Tribunal 
europeu de Drets Humans d’Estrasburg. De la mateixa manera la Constitució també 
estableix que els drets fonamentals s’interpretaran de conformitat amb els tractats 
internacionals sobre les mateixes matèries, ratificats per l’Estat espanyol. 
Basant-se en aquestes afirmacions l’exhibició d’una estelada no pot ser un fet punible 
per part de l’Estat espanyol amb base al dret a la llibertat d’expressió i al pluralisme 
polític. 
 
El GMERC demana el vot favorable a la proposició.  
 
Acaba la seva intervenció fent un incís relacionat amb la intervenció del senyor Irujo, 
dient que no es tracta de sectarisme, sinó d’ideologia i, per tant, tenir diverses 
ideologies no permet definir a l’altre com a sectari perquè el que hi ha d’haver és un 
respecte per les idees i si hi ha respecte i es vota aquí, o es vota a la consulta o al 
Parlament, no ens hem de fer mal.  
Està convençut que el poble respondrà amb criteri, amb democràcia i amb tranquil·litat 
qualsevol provocació que pugui haver-hi, tant és així que si ens haguéssim de fer mal 
potser molta gent renunciaria al procés, per tant, cal ser molt exquisits perquè en el 
procés ningú no prengui mal. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP,  manifesta que el 
sentit de vot del seu Grup serà favorable, tot i que no són massa partidaris de 
sacralitzar els símbols ni les banderes, el que no es pot permetre és que s’impedeixi 
l’entrada de banderes en un recinte o que es prohibeixi l’exhibició d’una bandera que 
al cap i a la fi no fa cap mal a ningú. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, manifesta que el 
seu Grup no entén el motiu de la proposta. No sap si a Manresa hi ha hagut algun 
problema en poder exhibir els símbols que cadascú ha cregut necessari, però vol 
creure que símbols com els de l’àguila no n’ha hagut de veure, i quan es demana el 
suport a una resolució perquè als camps de futbol o a altres llocs es puguin portar 
símbols, ha de creure que no hi ha d’haver cap mena de problema en portar-los.  
Diu que està molt bé el discurs de la no violència, de la legitimitat i la legalitat, però 
també ho és per part de tothom, d’aquell que vol anar amb una bandera constitucional, 
sense cap mena de problema i tampoc ha de rebre cap mena d’insult ni de cop. 
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El GMPP creu que com que a Manresa, per sort, no s’hi han trobat i desitgen no haver-
s’hi de trobar mai, malgrat que en equipaments públics i espais de notorietat pública hi 
hagi d’haver un símbol que no representa a tots els ciutadans de Manresa, no li podran 
donar el vot favorable, per la qual cosa el seu grup s’abstindrà. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula al senyor Pere Culell, per al·lusions. 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC,  diu que no és un 
problema a Manresa, però recorda com el senyor Javaloyes recriminava a l’alcalde 
que ja no era més l’alcalde de tots els manresans, perquè recolzava la instauració de 
la bandera al balcó de l’Ajuntament, i que l’estelada no representa a tots els 
manresans -com tampoc l’espanyola-. Aquest és el quid, i realment sí que és un 
suport, com es fa tantes vegades, de mocions aprovades al Parlament, en un moment 
en què hi ha un procés que és únic, històric per al nostre país, i que requerirà de molts 
recolzaments de diversos ajuntaments, de diverses entitats, per intentar que es pugui 
arribar a un procés democràtic, tranquil i senzill, per consultar els catalans si volem 
seguir en aquest statu quo actual o volem canviar.  
 
Diu que es tracta d’una moció més de les que s’aniran presentant de forma 
continuada, necessàries per donar suport a un procés i que de vegades dir que un 
procés de consulta pot fragmentar la societat, o dir que l’estelada pot fragmentar un 
municipi, és suposar que l’existència de l’espanyola no ho fa o que l’statu quo tampoc 
ho fa.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, manifesta que 
pot arribar a entendre que qualsevol grup municipal legítimament pot presentar el que 
consideri oportú, que consideri les estrategies polítiques de país d’una manera 
perversa, des de la perspectiva del GMPP, amb el benentès que utilitzin els sentiments 
dels ciutadans en benefici propi, i això no és mutu ni recíproc perquè no li pot acceptar, 
perquè des d’aquest Ajuntament per primera vegada el GMPP hagi presentat una 
proposta demanant que es renyi la Generalitat perquè doni aquells diners que devia 
això no és jugar el mateix partit.  
 
El GMERC juga un partit amb les cartes marcades o amb les seves regles de joc i 
prescindint de les regles de joc d’un partit normal i convencional. 
Com ja va dir, l’alcalde de Manresa no és l’alcalde de tots els ciutadans de Manresa, 
perquè ha penjat un símbol a la casa de l’Ajuntament, que no representa a tots els 
ciutadans de Manresa. 
 
El senyor Culell no pot fer la trampa de parlar dels símbols de les banderes quan la 
seva estelada és la seva i no representa res més que un sentiment legítim, respectuós, 
que li agradaria que, com a mínim, els símbols legals d’aquest país fossin també 
respectats.  
No és el mateix el símbol de la bandera espanyola, de l’europea, de la senyera -símbol 
dels catalans-, que la seva estelada. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMERC i 1 GMCUP),  6 vots 
negatius (4 GMPSC i 2 GMPP) i 2 abstencions (2 GMPx C), i per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït. 
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7.5 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a  Acció Cultural del País 
Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalun ya Ràdio i TV3 al País 
Valencià. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 12 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 

 
“Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià gràcies a 
l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat 
Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu 
objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les 
emissions de Catalunya Ràdio fins ara en aquest territori.  
 
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les 
emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, pel 
fet d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat freqüències 
radioelèctriques sense autorització. 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del 
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País 
Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans en 
llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura 
d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, 
com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.  
 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa 
l’aprovació dels següents  
 
ACORDS: 
 

PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
SEGON. Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i 
TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat 
d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 

 
TERCER. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, 
al de la Generalitat Valenciana i a ACPV.” 

 
  
El senyor Joan Vinyes, Portaveu del GMERC, manifesta que aquesta és una 
d’aquelles mocions que podrien passar ràpidament a la seva valoració després del 
seguit d’intents que han aconseguit tancar una línia de llibertat més.  
 
Quan un llegeix la història d’Acció Cultural del País valencià, que va ser fundada l’any 
78, i que durant més de trenta anys ha pogut fer una acció cultural, i la cultura i la 
llengua hauria d’estar sempre per damunt de la política, això ens ha de fer reflexionar 
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per veure què està passant en aquests darrers anys perquè s’estigui arribant a 
aquests extrems.  
 
Diu que no sap si tots coincidiran que aquest intent de tancar televisió i ràdio de 
Catalunya al País Valencià té diversos objectius, segurament el més important és tallar 
la unitat de la llengua i fer evident que intentant amagar o fent veure que no escoltem 
una llengua potser la resta de valencians es creuen que la seva és una altra de 
diferent i també tallar la pluralitat i la via de comunicació d’una televisió que és bastant 
més plural. 
 
Recorda l’anècdota de quan el 2005 es va aprovar l’Estatut de Catalunya, hi ha el 
costum d’enviar a la Comissió Europea un exemplar de l’Estatut en tots els idiomes 
oficials i cooficials. La Generalitat de Catalunya va manifestar a la Comissió Europea 
que li enviaria un exemplar en català, un en castellà, un en gallec i un en eusquera, i 
se’n va adonar que el país valencià va dir que si se n’enviava un en cada idioma 
també se n’hauria d’enviar un també en valencià. 
La Generalitat va tenir una ocurrència imaginativa i la versió en català que va enviar a 
Brussel.les va ser en valencià, escrita en la forma de català que es parla a València i 
quan va arribar van dir: “Li entrego l’estatut en català”. Quan les autoritats van obrir la 
versió en valencià, va dir “perdoni és que és la mateixa”. A Brussel.les encara riuen 
ara. 
El GMERC espera que es puguin aturar aquestes accions que intenten anul.lar no ja la 
política sinó anul.lar més de mil anys d’història d’un mateix territori i la seva unitat 
lingüística.  
D’alguna forma o altra s’ha de manifestar el rebuig al tancament d’una cosa com 
hauria de ser la llibertat d’expressió en qualsevol llengua en aquest país. 
 
El GMERC demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, manifesta el vot 
favorable a la moció, atès que és un altre intent d’acabar amb la nostra cultura i de 
voler deixar clar que els Països catalans no són una realitat, però els PaÏsos catalans 
existeixen i cal lluitar perquè es visualitzi i els primers que ens ho hem de creure som 
nosaltres. Massa sovint nosaltres mateixos no ens creiem que formem part d’un mateix 
país. 
El GMCUP està  favor que TV3 es vegi al País Valencià, però aquesta és una reflexió 
que no quedarà inclosa a la moció, tot i que li agradaria.  
L’únic que es pot fer no és dir sempre que cal portar TV3 a les illes, a la Catalunya 
nord o al Paí valencià, cal ser prou intel.ligents i tenir una visió de país prou clara com 
per reclamar que els continguts culturals i que les activitats formin part del nostre dia a 
dia, començant pels mitjans públics d’aquest país que massa sovint no tenen en 
compte el concepte de Països Catalans. 
 
El GMCUP creu que no pot ser que només en el mapa del temps surtin els Països 
Catalans, que en temes tant no sensibles, però sí tan simbòlics com els de l’esport es 
comenci a elaborar un marc clar de Països Catalans  i que es tingui clara que la  
referència no ha de ser una comunitat autònoma sinó els Països Catalans i per tant, 
TV3 sí i en aquest cas, tot i que han suprimit els mitjans públics, sí que hi ha altres 
mitjans de comunicació i de transmissió cultural que ens hem de fer nostres si es vol 
que els Països Catalans siguin alguna cosa més que un mapa del temps. 
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El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, del Grup Municipal de CiU, 
manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposició. 
Diu que tot i que fa anys que en aquests temes s’hi va al darrere, no es pot defallir. 
Quan no és l’escola és la televisió, quan no és la Lapao és el diccionari, quan no la 
ràdio. 
El GMCiU entén que tot això forma part d’aquesta política d’agressió sistemàtica a la 
unitat de la llengua catalana en tots els territoris que formen els Països Catalans i si no 
s’entra a treballar o a atacar-ho a Andorra és perquè senzillament no es pot, però si no 
també s’intentaria. En el tema de la llengua no es pot defallir i això passa per votar a 
favor de la proposició presentada. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4  GMPSC, 2 GMERC i 1 
GMCUP),  2 vots negatius (2 GMPP) i 3 abstencions ( 2 GMPxC i 1 GMERC), i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el regidor del Grup Municipal d’E RC, senyor Pere Culell, es 
trobava absent de la sala en el moment de la votaci ó. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC d’adhesió al Dia Europeu en  record 

de les víctimes del terrorisme. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 13 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la 
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra 
les llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en 
la societat. 
 
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura 
en el model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de 
l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en 
què ha de transcórrer. 
 
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat 
el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en 
definitiva, de la convivència. 
 
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera 
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut 
del terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i 
el compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els 
poders públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació 
i justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.  
 
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria 
de les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió 
sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de 
suportar. 
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El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les 
Víctimes del Terrorisme que es commemora cada 11 de març. 
 
SEGON.- Manifestar i fer pública l’adhesió a través de tots aquells canals que estiguin 
a l’abast de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Donar trasllat dels acords a l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), 
a l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), al 
Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes 
del Terrorisme, a la Fundació Miguel Ángel Blanco, a la Fundación Gregorio Ordóñez, 
a Dignitat i Justícia i al Consell Basc de Participació de les Víctimes del Terrorisme.” 
 
  
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municip al de PxC , manifesta que les 
commemoracions i els actes d’homenatge tenen un sentit profund que va més enllà del 
fet formal i del protocol i si la commemoració és d’un fet terrible i l’homenatge és en 
record de les víctimes de la violència terrorista, aquesta percepció pren més 
rellevància. 
 
Diu que rememorar el que va passar no és reobrir ferides i recordar és un acte de 
respecte, justícia i dignitat. 
 
Descriu els quatre atemptats suïcides a Londres, el dia 7 de juliol de 2005 en tres 
línies de metro i línia d’autobús, amb el resultat de 56 morts i 700 ferits, i uns dies més 
tard fracassaven quatre atacs similars, també a Londres. 
 
A Espanya, un dels estats més castigats pel terrorisme en els últims quaranta anys, va 
ser l’atemptat del dia 11 de març de 2004 on diverses bombes van esclatar a Madrid, 
causant 191 morts i 2.000 ferits, essent uns dels atacs més mortífers que s’han succeït 
a la Unió Europea desprès de l’accident aeri de Lockerbie al desembre de 1988, 
causant la mort de 270 persones.   
 
El Parlament europeu sota la Resolució B-048 de l’any 2004 va proclamar el dia 11 de 
març com a Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme. Inicialment 
aquesta proposta suggeria que tingués lloc el dia 11 de setembre, però desprès dels 
atemptats de Madrid es va decidir que seria el dia 11 de març, en solidaritat i suport a 
les víctimes del terrorisme, les seves famílies i de les organitzacions de suport a les 
víctimes. 
   
Explica que la Unió Europea manté un compromís fort i rigorós amb la seguretat, i de 
cap manera pot ser aliè a la defensa de la llibertat. S’ha recorregut un llarg camí des 
d’Europa i Espanya, essent cert que l’experiència terrible del dia 11 de març a Madrid, 
el dia 7 de juliol a Londres i el dia 11 de setembre a Nova York de l’any 2001, ens van 
obligar a romandre alerta i estar més compromesos amb la pau i la seguretat a Europa 
i a tot el món. 
 
El terrorisme internacional Yihadista o Islamista o de qualsevol altra naturalesa resta 
actiu i és capaç de fer molt mal, però ara estem més preparats que mai per lluitar, tant 
espanyols com europeus, amb respecte amb els drets internacionals, els drets humans 
i el valor i els principis fonamentals del constitucionalisme democràtic. 
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El valor bàsic que ha inspirat l’acció, tant en la repressió del terrorisme, com donar el 
suport a les víctimes, és la seguretat integral. Una visió defensada per les Nacions 
Unides i la Unió Europea que no oposa seguretat a la llibertat, sinó que considera la 
primera com a condició bàsica per l’existència de la segona.  
 
I per la memòria de les víctimes de l’atemptat del dia 11 de març i per totes les 
víctimes del terrorisme, és el que dóna força per no tornar enrere i es continuï lluitant 
contra el terror, tingui el caràcter que tingui i donant suport a les víctimes. 
El terrorisme representa una amenaça a la seguretat, la llibertat i els valors de la Unió 
Europea i els seus ciutadans. Les accions de la Unió pretenen establir una resposta 
adequada per a la lluita contra aquest fenomen. 
 
Prevenció, protecció, recerca i resposta, així es constitueixen els quatre eixos de 
l’enfocament global. La Unió Europea està dedicada tant a la prevenció i repressió dels 
actes terroristes, com per a la prevenció d’infraestructures i ciutadans. Lluitant també 
contra la causes, els mitjans i les capacitats del terrorisme. Coordinació entre serveis 
repressius i judicials en la cooperació internacional i la Unió, imprescindibles per gaudir 
de l’eficàcia de la lluita contra aquest fenomen transnacional. 
 
Hi ha reconegudes 35 organitzacions terroristes, que actuen criminalment mitjançant 
les bandes organitzades, atacant la vida social d’Europa. Per la seva banda la 
ciutadania europea ha resistit crims, extorsions, amenaces i per aquest motiu és 
imprescindible que els estats membres adoptin mesures per combatre el terrorisme en 
l’àmbit del dret i la cooperació internacional.  
 
Dintre del marc de les Nacions Unides, s’han elaborat 18 instruments internacionals, 
14 instruments i 4 esmenes contra el terrorisme internacional i activitats terroristes, 
desenvolupats a través de l’Assemblea General dels estats membres i coordinats cada 
vegada més contra el terrorisme. 
 
El Consell de Seguretat, també ha jugat un paper actiu contra el terrorisme a través de 
les seves resolucions i l’establiment de diversos òrgans subsidiaris. D’altra banda 
alguns programes, oficines i agències del sistema de Nacions Unides han estat 
involucrats en activitats específiques contra el terrorisme, donant assistència als estats 
membres en els seus esforços. En aquest sentit la Resolució del Consell de Seguretat 
1963/2010 reitera que les mesures efectives en la lluita contra el terrorisme i el 
respecte dels Drets Humans són complementaris i mútuament reforçades, i són una 
part essencial de la lluita eficaç contra el terrorisme i observa la importància que es 
respecti l’estat de dret de manera eficaç per combatre el terrorisme. 
 
Aquesta Resolució anima a les direccions executives contra el terrorisme per continuar 
desenvolupant les seves activitats en aquests àmbits, de manera que totes les 
qüestions de drets humans relacionades amb l’execució de les Resolucions 1373/2001 
i 1624/2005 són tractades de manera uniforme i amb equanimitat. 
A part del cost individual del terrorisme, aquest també pot desestabilitzar governs, 
atemptant contra la societat civil i posant en perill la pau i la seguretat, i amenaçant el 
desenvolupament social i econòmic. 
 
Diu que a l’inici de la intervenció ha dit que recordar és un acte de respecte i un 
exercici de justícia i dignitat, i el dia Europeu de Record de les Víctimes del Terrorisme 
és una exigència moral, un al·legat en favor de la decència i els valors humans. 
Decència i valors que no posseeixen els assassins ni els seus còmplices. Principis que 
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se’ns imposen per avocació d’aquells que van morir, l’exercici continuat de solidaritat 
amb aquells que segueixen patint les conseqüències de la violència terrorista. 
 
Acaba la seva intervenció dient que dediquem un dia a l’any a la memòria de totes les 
víctimes, tot treballant la resta de l’any perquè es compleixi la llei i es faci justícia, que 
és la millor manera d’honorar-les. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.6 a votació, i 
el Ple la rebutja per 15 vots negatius (11 GMCiU, 3  GMERC i 1 GMCUP), 4 vots 
afirmatius (2 GMPP i 2 GMPxC), i 4 abstencions (4 G MPSC). 
 
Es fa constar que els regidors i regidores del Grup  Municipal del PSC, senyor 
José Luis Irujo i les senyores Sònia Díaz, Ruth Gue rrero i Ma. Jesús Pérez, es 
trobaven absents de la sala en el moment de la vota ció. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal de PxC per demana r la revisió immediata 

dels plans d’estudi de formació del professorat i l ’adequació d’aquests a 
les possibilitats actuals d’accés a la borsa de tre ball i a les escoles en 
general.  

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 13 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Amb la implantació del Pla Bolonya, les Facultats de Formació del Professorat (o 
Magisteri) deixaren d'impartir les diferents diplomatures especialitzades que fins 
aleshores hi havia (Llengua Estrangera, Educació Física, Educació Especial, Educació 
Musical, Primària i Infantil) per passar a ofertar només els Graus d'Educació Primària i 
Educació Infantil. Dins aquests graus hi haurien unes mencions (amb diferent càrrega 
lectiva segons la universitat, però amb igual validesa legal) però que no serien 
especialitzacions ja que així ho va voler el Departament d’Ensenyament. 
 
Moltes universitats varen ofertar diferents mencions. Una part d'aquestes mencions 
oferien assignatures com les antigues especialitats, mentre que d'altres (TIC, plàstica, 
educació d'adults, etc.) serien noves. 
 
Un cop la primera promoció del pla Bolonya ha acabat els seus estudis, els estudiants 
es troben amb la següent situació: 
 
-Aquells que varen optar per cursar mencions equivalents a les antigues especialitats, 
poden apuntar-se a la borsa de treball i/o exercir com a mestres d'aquelles àrees, a 
més a més de poder exercir com a tutor. 
-Els que varen optar per cursar les “noves mencions”, o que no van tenir més remei 
que cursar-les a causa de la limitació de places en les altres, només tenen opció a 
exercir com a tutor.  
 -Els graduats en Educació Infantil que han cursat una menció ara reconeguda com a 
especialitat dins el Grau en Educació Primària, no són reconeguts com a tal.  
 
Atès que existeix una oferta arbitrària de mencions sense reconeixement i una falta 
d'informació respecte l'equiparació de mencions a les antigues especialitats, amb la 
conseqüent desigualtat d'oportunitat a l'hora d'entrar a la borsa de treball.  
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Vistes les contradiccions i informacions errònies que, des de l’inici, han promogut les 
universitats amb què tots els estudiants serien mestres generalistes perquè és el que 
volia el Departament d’Ensenyament i que per ser especialista caldria fer un màster. 
 
Atès que aquestes actuacions, portades a terme per part de les universitats catalanes i 
el Departament d’Ensenyament, han provocat que els estudiants cursessin mencions 
que no tindran cabuda en la borsa de treball. 
 
Vista l'existència de perjudicis immediats de cara a la propera obertura de la borsa, a 
la que només podran accedir els especialistes. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plata forma per Catalunya sol·licita 
al ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Instar el Departament d’Ensenyament a permetre que els mestres graduats 
sense especialització concreta o generalistes tinguin opció real, igual que la resta de 
companys, d’inscriure’s a la seva borsa de treball en la propera obertura. 
 
Segon.-  Demanar la revisió immediata dels plans d'estudi i l'adequació d'aquests a les 
possibilitats actuals d'accés a la borsa de treball i a les escoles en general.  
 
Tercer.-  Reclamar la posada en marxa de mecanismes d'equiparació i igualtat 
d'oportunitats, sense cap repercussió econòmica ni de temps, d'aquells alumnes que 
han cursat mencions diferents a les antigues especialitats.  
 
Quart.-  Instar les Universitats catalanes i el Departament d’Ensenyament a tendir 
ponts per establir una comunicació eficaç i bi-direccional.” 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, llegeix part del 
contingut de la moció. Diu que vistes les contradiccions i informacions errònies que 
des de l’inici han promogut les universitats sobre que tots els estudiants serien mestres 
generalistes perquè és el que volia el Departament d’Ensenyament i que per ser 
especialista caldria fer un màster. Atès que aquestes actuacions, portades a terme per 
part de les universitats catalanes i el Departament d’Ensenyament, han provocat que 
els estudiants cursin mencions que no tenen cabuda en la borsa de treball. També 
vista l’existència de perjudicis immediats de cara a la propera obertura de la borsa, a la 
que només podran accedir els especialistes. Diu que, per tots els motius que ha 
assenyalat, el seu grup municipal demana que s’aprovin els quatre acords que consten 
a la moció: 
 
1. Instar al Departament d’Ensenyament que permeti que els mestres graduats sense 

especialització concreta o generalistes tinguin opció real, igual que la resta de 
companys, d’inscriure’s a la seva borsa de treball en la propera obertura. 

2. Demanar la revisió immediata dels plans d'estudi i l'adequació d'aquests a les 
possibilitats actuals d'accés a la borsa de treball i a les escoles en general. 

3. Reclamar la posada en marxa de mecanismes d'equiparació i igualtat 
d'oportunitats, sense cap repercussió econòmica ni de temps, d'aquells alumnes 
que han cursat mencions diferents a les antigues especialitats.  

4. Instar les Universitats catalanes i el Departament d’Ensenyament a tendir ponts per 
establir una comunicació eficaç i bi-direccional. 
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En no haver-hi cap altra intervenció, l’alcalde sot met a votació la proposició 7.7 
del Grup Municipal de PxC, i el Ple la rebutja per 15 vots negatius (11 GMCiU, 3 
GMERC i 1 GMCUP), 6 abstencions (4 GMPSC, 2 GMPP) i  2 vots afirmatius (2 
GMPxC). 
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal del PP referent a  la creació d’una Unitat 

Ciclista a la Policia Local de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 13 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el cos de la policia local ha de cercar cada dia més la complicitat i 
col·laboració de la ciutadania; i que ja està fomentant aquest tipus de relació social. 
 
Atès que la ciutadania requereix cada cop més d’una relació i vincle més efectiu i 
proper. 
 
La relació servei cost econòmic i rati d’efectivitat en la relació veïnal. 
 
PROPOSEM: 
 
L’estudi de la creació d’una unitat ciclista a la policia local, la que permetria d’un servei 
molt pròxim al ciutadà que donaria resposta ràpida i poder accedir a espais de difícil 
accés que amb els vehicles rodats.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, diu que, abans 
que res, volen fer públic que el seu grup considera que la ciutat té un gran cos de 
Policia. Volen que això quedi molt clar, per sobre de qualsevol altre tipus 
d’interpretació que es pugui arribar a fer sobre la proposta de crear una unitat ciclista i 
els motius del perquè fa falta aquesta unitat. 
 
Reitera que creuen en la Policia Local de Manresa i saben que és una institució de 
l’Ajuntament de Manresa molt apreciada per la ciutadania perquè consideren que és 
efectiva i que hi són quan se’ls necessita. Diu que és evident que els membres de la 
Policia Local donen resposta a les necessitats dels ciutadans.  
 
Troba que, en aquests moments, el model del cos de la Policia Local de Manresa és 
força efectiu i que la relació que hi ha envers la societat i els veïns és positiva, però el 
que demana el grup municipal del PP és intentar anar una mica més enllà del model 
que es té actualment. Per això explica que el proposen no és, en cap cas, deixar de fer 
res del que s’està fent, ni deixar d’utilitzar cap dels elements de mobilitat que 
actualment s’utitlitzen. El que proposen és crear un nou element que afavoreixi les 
relacions entre veïns i el cos de la policia, especialment en alguns espais de difícil 
accés de la ciutat. Diu que alguns carrers de la ciutat tenen certes deficiències per a 
l’accés dels vehicles rodats, i a més, la bicicleta proporciona una perspectiva molt 
diferent a la d’anar en moto o a peu. Amb això no estan dient que hagin de travessar la 
ciutat amb bicicleta per atendre una emergència, ja que això seria d’una incongruència 
total. 
 
Proposen repensar el model, però no per canviar-lo sinó per introduir nous elements i 
per això demanen que es faci un estudi per valorar la possibilitat de creació d’una 
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unitat ciclista al cos de la Policia Local. Creu que aquesta unitat podria beneficiar la 
relació entre veïns i cossos de la Policia Local, tot i que manifesta que, per sobre de 
tot, la gran beneficiada seria la ciutadania perquè obtindria un millor servei. Per aquest 
motiu, demana al Consistori que votin a favor de la proposta que han presentat. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, es declara un gran 
amant del ciclisme i diu que ell es partidari d’aquesta proposta. Diu que es parla molt 
de que a Manresa hi ha moltes pujades i baixades amb uns desnivells elevats i que la 
gent es cansaria molt anant en bici. Creu que s’hauria de fer un estudi i parlar amb la 
Policia Local. Com ha dit el senyor Xavier Javaloyes aquesta unitat ciclista no serviria 
per travessar tota la ciutat per perseguir els cotxes o anar a apagar un foc, perquè 
seria difícil i arribarien molt cansats. Diu que en l’estudi s’hauria de veure en quins 
barris o en quins llocs del centre de la ciutat aniria bé l’accés amb la bicicleta. 
Comenta que a Sitges tenen una unitat de la Policia que va en bicicleta i diu que 
també en tenen altres municipis.  
 
Com que creuen que pot ser positiu per la ciutat emetran un vot favorable a la moció. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que donaran 
suport a la moció perquè els sembla que la proposta parteix de fer un estudi i, per tant, 
caldrà veure què en resulta. 
 
Assenyala que ERC seria més partidari de vincular més aquesta proposta a la policia 
de barri i de proximitat, però diu que també és cert que, tal i com ha dit el senyor 
Xavier Javaloyes, hi ha itineraris i llocs de la ciutat de difícil accés per als vehicles on 
la bicicleta pot ser un element interessant a tenir en compte. Per tot això, diu que el vot 
del seu grup serà a favor. 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Segur etat Ciutadana, agraeix les 
explicacions que el senyor Xavier Javaloyes ha fet en la seva intervenció, en primer 
lloc, perquè el seu grup ha entès la proposta i en segon lloc, perquè també 
comparteixen la mateixa opinió respecte el cos de la Policia Local. 
 
Creu que la resta de grups municipals també han entès la proposta llançada pel PP, i li 
consta que alguns dels regidors n’han estat parlat amb alguns policies i ja sabien 
prèviament que aquesta idea s’havia posat sobre la taula altres vegades, a proposta, 
fins i tot, del propi cos. 
 
Diu que CiU encara aquest estudi de creació d’una unitat ciclista entenent que no hi ha 
un compromís d’aplicació en el temps, doncs en la proposta no se’n parla. Comenta 
que no veuen malament la proposta del PP, però creu que l’estudi posarà de manifest 
algunes mancances que no es podran obviar. 
 
Sobre la unitat ciclista diu que s’han de plantejar moltes coses i l’estudi les dirà, com 
per exemple, la temporalitat (si funcionarà només durant la primavera i estiu o bé 
durant tot l’any), el lloc (diu que no són igual de viables el barri de la Mion, el centre 
històric o l’Anella Verda). A més, també cal tenir present que per a cada lloc de treball 
de la policia s’han de cobrir 3 torns.  
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Amb tot, destaca que l’element més important és l’econòmic. Diu que segurament fer 
front al cost d’adquirir bicicletes és un mal menor, malgrat que tothom es pot fer una 
idea de com de malament està la situació econòmica si es diu que tenen problemes 
per atendre la reparació d’un etilòmetre. A més, l’existència d’una Llei de pressupostos 
i d’estabilitat pressupostària, uns plans d’ajustos, etc. i, per tant, tenen un pressupost 
molt complicat. 
 
Afegeix que, operativament parlant, encara hi ha més factors a tenir en compte. 
Humilment opina que han estat capaços d’organitzar una plantilla austera en quant al 
número però que respon amb eficàcia, tal i com s’ha manifestat en aquest Ple. Apunta 
que quan diu això no està fent referència només a l’equip de govern actual -que 
també- sinó també a la prefectura i a l’esforç dels agents. Diu que en aquests 
moments la mitjana d’edat del cos de Policia Local està prop dels 47 anys i, amb 
relació a les dificultats econòmiques actuals, la qüestió més complicada està en la 
impossibilitat d’incorporar nous actius. Per això insisteix en que, tot i que els agrada la 
proposta, també n’esperen d’altres que els ajudin a solucionar aquests altres temes 
que ha assenyalat. Comenta que el problema no és que la mitjana d’edat del cos de la 
Policia Local sigui de 47 anys, sinó la limitació de les condicions físiques de la banda 
més alta. 
 
Tenint en compte les reflexions que ha plantejat, diu que el vot del grup municipal de 
CiU serà favorable a la moció del PP. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, intervé de nou 
per respondre alguns dels punts que ha plantejat la regidora de Seguretat Ciutadana.  
 
Pel que fa als terminis, entenen que no poden demanar que l’estudi es faci en 15 dies, 
però tampoc volen que es faci d’aquí a 3 anys. Creu que és lògic que l’estudi es faci en 
un temps raonable i, tot i que no volen marcar terminis no voldrien que acabés l’any i 
encara no s’hagi fet. 
 
Troba que és evident que l’estudi indicarà en quines zones de la ciutat actuarà aquesta 
unitat, quin nombre de ciclistes haurà de tenir i quants torns tindrà. Per exemple, no 
creu que a la matinada sigui necessari que hi hagi policies ciclistes, tot i que això ho 
haurà de determinar l’estudi. També sap que Manresa no és la costa, però diu que 
Lleida tampoc ho és i tenen una unitat ciclista. Si bé és cert que a Manresa hi ha 
moltes pujades, diu que a Sitges –que sí que està a la costa- també tenen força 
pujades i baixades en el seu casc antic.  
 
Entén que tot ha de formular-se en el seu espai i en la seva mesura i per això cal fer 
l’estudi. Saben que per un agent d’una certa edat serà més difícil que pugui anar en 
bicicleta, però no per un agent jove, per la qual cosa, també ha de ser objecte d’aquest 
estudi qui pot formar part d’aquesta unitat ciclista. 
 
Finalment, agraeix el recolzament a la moció que han manifestat els grups municipals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8 del 
Grup Municipals del PP, i el Ple l’aprova per unani mitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el c ontingut que ha quedat 
reproduït. 
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7.9 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l ’estudi de la 
municipalització dels serveis públics externalitzat s de  l’Ajuntament de 
Manresa. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de l CUP, de 13 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular manifestem la necessitat 
de municipalitzar tots aquells serveis que presta l’ajuntament a la ciutat. Aquest 
posicionament parteix d’una base ideològica a partir de la qual els serveis públics 
destinats a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci. 
 
-Atès que creiem que ha de ser el consistori qui directament gestioni i controli serveis 
públics com la recollida de la brossa, l'enllumenat públic, la neteja de la ciutat, les 
escoles bressol, la neteja de les dependències municipals, la jardineria, etc. Tots 
aquells serveis que no es corresponen a actuacions puntuals,sinó a serveis bàsics de 
la ciutat que s’han de prestar obligatòriament pel seu bon funcionament.  
 
-Atès que només s’haurien de poder d’externalitzar alguns serveis a organitzacions 
amb finalitats socials, tot i que caldria delimitar molt bé quines i apostar per models de 
gestió compartida. 
 
-Atès que les municipalitzacions, més enllà de la defensa ideològica que en fem, 
presenten alguns avantatges que ens semblen bàsics: 
 
 a) Faciliten el coneixement públic de la gestió dels serveis municipals pel que fa 
 a eficiència, qualitat i característiques de funcionament. Externalitzant, tot 
 aquest coneixement passa a l'esfera privada. 
 
 b) S'elimina el conflicte d'interessos que es dóna en qualsevol externalització 
 (servei públic-guany privat). La municipalització suposa que la vocació de 
 servei públic i de qualitat i una gestió eficient i econòmica no es defensen des 
 d'interessos contraposats. 
 
 c) El servei municipalitzat no té la càrrega del marge de benefici que reclama 
 l'activitat privada per dur a terme qualsevol servei. Si hi ha qualsevol marge 
 d'explotació, només es farà servir per a la reinversió, no per a l'enriquiment 
 privat. A més a més, en empreses 100% públiques es pot aconseguir no estar 
 subjecte al pagament d'IVA, amb l'estalvi que actualment això suposa. 
 
 d) Les condicions dels treballadors del servei poden ser molt més justes que en 
 l'esfera privada. 
 
 e) Amb les municipalitzacions, es pot aconseguir gestionar un servei de manera 
 més econòmica, eficient, transparent, compartida i participada pels ciutadans.  
 
Per tot això, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al ple 
de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats a no ser que hi 
hagi un acord del ple municipal al respecte. 
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SEGON Iniciar, com a mínim, un any abans de la finalització de cada un dels 
contractes dels serveis externalitzats, un estudi sobre els costos de gestionar 
públicament, ja sigui directament des de l’ajuntament o a través d’una societat 
municipal, el servei. Aquest estudi haurà d’estar acabat i a disposició dels grups 
municipals i la ciutadania com a mínim 8 mesos abans que finalitzi el contracte i 
s’haurà de debatre, com mínim, en comissió informativa, essent el més recomanable 
portar-ho al ple municipal. 
 
TERCER Elaborar abans d’un mes, un calendari amb tots els terminis dels contractes 
existents i la planificació dels estudis a realitzar.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que la 
proposició que presenten fa referència a un tema preocupant i important per a la ciutat 
sobre com es gestionen els serveis públics de titularitat municipal i que ha de prestar 
l’ajuntament a tota la ciutadania de Manresa. 
 
El GMCUP creu que els serveis públics s’han de gestionar amb empreses públiques, 
no mitjançant l’externalització, per tres tipus de raons. 
 
La primera, per raons polítiques, ja que tot el que sigui públic s’ha de gestionar 
públicament amb afany de servei públic i sense ànim de lucre, pensant en el benefici 
comú i no en el benefici empresarial. 
 
La segona raó és de tipus tècnic. El coneixement que generen aquestes empreses i 
aquests serveis creu que és important que se’l quedi l’administració pública i que no hi 
hagi un conflicte d’interessos entre el que és públic i el que és privat, que normalment 
acaba malament.  
 
En tercer lloc, per una qüestió de transparència i de proximitat, és important que els 
serveis es gestionin des de l’administració, ja que permet activar uns mecanismes de 
control que igualment s‘haurien d’establir externalitzant-los, quan si es gestionen 
directament des d’una empresa municipal els mecanismes són innecessaris perquè ja 
forma part de la mateixa estructura. 
 
Finalment, per raons econòmiques, sempre ens queixem que costa quadrar el 
pressupost.  
 
El GMCUP creu que remunicipalitzant els serveis públics l’Ajuntament s’estalviarà 
diners.  
En primer lloc els diners de l’IVA, que en molts casos s’han de pagar i que en el cas de 
les empreses municipals s’estalviaria. 
En segon lloc s’estalviaria el marge comercial que tenen les empreses, llevat d’algun 
cas on les externalitzacions són entitats sense ànim de lucre, però la majoria tenen un 
marge comercial superior al 10%. 
Finalment es podrien aprofitar recursos municipals que ajudarien a abaratir costos. 
 
La gestió directa mitjançant empreses municipals seria la idònia, com ho demostren 
les dues empreses municipals que a Manresa funcionen molt bé: Aigües de Manresa, 
amb l’abastament d’aigua a Manresa i a d’altres pobles de la rodalia, i també gestiona 
altres encàrrecs amb l’estructura de què disposa. 
L’altra és Manresana d’Equipaments Escènics, que gestiona els teatres municipals, la 
qual cosa també repercuteix en l’activitat cultural de la ciutat. 
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El GMCUP considera que això no s’hauria de limitar només a l’aigua i als equipaments 
escènics sinó que caldria anar més enllà.  
Per aquestes raons demanen que s’elabori un calendari on quedin ben clares quines 
són totes les concessions actualment externalitzades.  
Que es faci un seguiment d’aquest calendari i quan falti un any per al venciment 
d’aquestes externalitzacions l’Ajuntament elabori un estudi dels costos que suposaria 
fer-ho a través d’una empresa municipal. També es demana poder donar-ne compte 
als diferents grups municipals i que es debati en comissió informativa. 
 
Finalment el GMCUP demana que totes les concessions que es renovin es facin 
mitjançant l’acord del Ple, tot i que està delegat en la Junta de Govern, creuen que és 
important que especialment totes les concessions es debatin pel Ple municipal i es 
puguin explicar a la ciutadania. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC,  diu que el debat públic-
privat és un debat molt actual i difícil, ja que de vegades hi ha molts apriorismes i 
maniqueismes. Les empreses municipals, són societats anònimes, que tenen 
subvencions i que poden acomiadar gent. Creia que treballava en un hospital concertat 
i resulta que treballa a la privada. És un hospital que té una gestió privada, però sense 
ànim de lucre, i tampoc quedaria clar que la gestió pública per definició sigui superior a 
la privada, ja que caldria veure l’eficiència i els resultats, no només l’econòmic, i on 
repercuteix. 
 
El GMERC s’ha queixat diverses vegades que hi ha hagut massa externalització de 
contractes de serveis per part de l’Ajuntament, que s’hagués pogut aprofitar més el 
personal de l’Ajuntament, però quan es parla de serveis públics externalitzats s’està 
parlant sobretot de recollida d’escombraries, de neteja de via pública, d’enllumenat, 
jardineria, transport; que amb l’actual legislació seria impossible contractar el personal 
necessari per prestar-los, i ni tan sols la creació d’una nova empresa municipal que en 
portés la gestió. 
 
El GMERC creu que aquesta és una moció presentada amb bona intenció però, més 
enllà d’intentar una gestió més eficient i transparent, com es dedueix dels atesos, a la 
pràctica no veuen que aquesta proposta ajudi en aquest sentit i no hi donaran suport. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, manifesta que 
aquest és un antiquíssim debat que caldrà tornar a tenir perquè hi ha coses que es 
poden replantejar, però la remunicipalització de serveis està fora de l’abast de la 
majoria d’ajuntaments per moltes raons. 
 
En primer lloc, perquè no coneix cap ajuntament que hagi iniciat aquest retorn i  
perquè les despeses derivades de la creació de l’estructura que hauria de suportar tots 
aquests serveis és inassumible, i menys en el moment actual. 
 
En segon lloc, perquè si és cert que la gestió privada no té per què tenir una 
preferència sobre la pública, tampoc està demostrat el contrari. Tota la resta són 
apriorismes i dogmatismes que suporten malament l’anàlisi rigorosa quan s’entra a 
valorar les experiències privades i públiques. Hi ha experiències de gestió privada i 
pública exitoses, de la mateixa manera que hi ha serveis públics deficitaris o mal 
gestionats i serveis privats que també passa el mateix. 
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Pel que fa als atesos de la proposició no diria que són tan taxatius com les afirmacions 
que es fan en la moció. 
 
En tercer lloc, hi ha trampes dialèctiques respecte les tres empreses municipals de 
Manresa, amb el benentès que n’hi ha una que no funciona extraordinàriament bé sinó 
que més aviat s’hauria de prendre en algun moment una decisió.  
 
En relació amb les altres dues, diu que el regidor juga amb una tradició històrica d’un 
bé molt preuat, que ha estat l’aigua. Si Manresa, després de la seva història, no 
tingués una empresa exitosa en distribució d’aigua, seria per fer-s’ho mirar.  
 
Quant a la Manresana d’Equipaments, si en el darrer ple el discurs del senyor Masdeu 
li va semblar que era gairebé neoliberal, perquè posava en tela de judici l’existència 
d’un equipament municipal, concretament l’Ateneu les Bases, pel cost econòmic que 
té, i avui gairebé sembla un col.lectivista.  
 
Fa pocs dies els mitjans de comunicació deien que l’hàbit de la lectura s’havia 
incrementat extraordinàriament a Manresa, per l’encertada tasca del govern municipal 
actual, però també de l’anterior, en fer més sales de lectura com la de l’Ateneu. El que 
no val és ser una cosa o l’altra depenent del que es vulgui pretendre. 
 
El GMPSC està disposat a concedir-li que a vegades la gestió pública és molt bona. El 
senyor Culell ho ha dit, la Generalitat de Catalunya ofereix serveis hospitalaris a la 
ciutat de Manresa a través de la concessió d’un concert amb una fundació privada que 
és la Fundació Althaia, fundació privada perquè té personalitat jurídica pròpia, però fa 
l’encàrrec que el Servei Català de la Salut li encarrega i financia. 
 
Pel que fa a Manresana d’Equipaments Escènics funciona molt bé, després de la 
multimilionària inversió que ha fet l’Ajuntament en construir un equipament envejable 
per totes les ciutats de Catalunya. Pregunta si això també és malbaratament de diners 
o els manresans poden gaudir d’unes arts escèniques que moltes ciutats mitjanes 
envegen. Ara es disposa d’espectacles de tota mena gràcies a la gran inversió feta per 
l’Ajuntament, i també la podria posar en dubte, ja que part d’aquesta inversió forma 
part del deute de l’Ajuntament. 
De la mateixa manera el Conservatori de música és un deute que l’Ajuntament ha 
adquirit però que Manresa pot presumir d’un equipament que li dóna una qualitat 
cultural envejable. 
 
L’estructura que l’Ajuntament hauria de tenir per suportar i gestionar els serveis públics 
que s’han mencionat: recollida de la brossa, enllumenat públic, neteja de la ciutat, 
escoles bressol..., és avui en dia plantejar-se una quimera de la que es pregunta si el 
GMCUP, que fa tres anys que governen a Navàs, l’ha posat en pràctica. 
 
El GMPSC valora la proposició presentada pel GMCUP perquè és cert que cal tenir 
present que com a administració pública, d’una forma o altra, s’ha de tenir ple control 
sobre el que es concedeix com a servei i donar sempre comptes a la ciutadania dels 
índexs d’eficiència, eficàcia, qualitat, rendibilitat social, ètica laboral, etc. 
Com a administració pública l’obligació és la de defensar aquests valors, però que la 
gestió sigui pública o privada li sembla que avui en dia és un debat que està fora del 
plantejament pràctic de la majoria d’ajuntaments com el de Manresa. 
 
El GMPSC votarà en contra de la proposició. 
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El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU,  manifesta que 
aquest és un debat apassionant que caldrà tenir en compte en altres plens o en 
conteses electorals per posar sobre la taula què planteja cadascú. 
 
Diu que quan es parla de municipalització entén que vol dir municipalització de la 
gestió, però els serveis dels quals es parla ja són de titularitat municipal. És important 
que això quedi clar perquè una cosa és la concessió administrativa i una altra la 
concertació, un servei que es presta amb titularitat privada i es considera que aquest 
servei ja s’està prestant correctament, i s’estableix un concert perquè la gent pugui 
utilitzar-lo.  
 
Tots els serveis que planteja la proposició són municipals i la titularitat correspon a 
l’Ajuntament de Manresa, és municipal, i del que es parla és de la gestió, però aquesta 
la fa l’empresa que opta a la concessió, però com que és un servei municipal els 
condicionants bàsics els manté i són exclusiva de l’Ajuntament, mitjançant els plecs de 
clàusules, directament gestionats per l’Ajuntament, perquè són serveis de titularitat 
municipal.  
 
Insisteix que la titularitat és important perquè es podria entendre que s’està prestant 
serveis a partir de titularitats privades i no és així, tots són serveis de titularitat 
municipal. 
 
En relació a la intervenció del senyor Masdeu, quan ha fet referència a la 
transparència, que suposa que no és per posar-la en dubte perquè els plecs de 
clàusules són totalment públics, ja que en el text de la proposició es diu que potser 
s’haurien d’acceptar excepcions de segons quines entitats amb finalitats socials, però 
al mateix temps diu que s’hauria de limitar molt bé quines. Això no li sembla tan 
transparent. S’hauria de decidir quines poden participar i quines no? Creu que és més 
transparent el funcionament actual i ho diu perquè: qui s’atorga el dret de decidir 
quines poden i quines no? 
 
El senyor Llobet diu que la proposició parla diverses vegades que és una defensa 
ideològica, però generalitzaria una mica l’argument. La CUP és una força política i CiU 
una altra, són forces polítiques diferents, amb un programa i uns principis ideològics 
diferents i, des de la seva posició el GMCiU mai posarà en dubte que la ideologia de 
qualsevol força política vol dir la manera com creu que s’han de gestionar millor els 
interessos de la ciutadania, igual com els agradaria quan passa que la resta també 
consideri que pot no estar d’acord amb la seva manera d’entendre la gestió dels 
interessos de la ciutadania, però la voluntat de l’equip de govern és servir als 
interessos de la ciutadania. 
 
Tots els regidors presents a la sala són ciutadans escollits mitjançant un procés 
democràtic i d’aquí a un any i mig potser no hi seran perquè el mateix procés pot dir 
que no ho fan prou bé. Està d’acord amb la defensa ideològica i el GMCiU creu que la 
manera de gestionar els serveis és correcta, no l’ha implantat, ja que fa dos anys i mig 
que governa després de setze anys de no fer-ho, però s’ha mantingut perquè la 
considera correcta i no se n’amaga perquè creu que és la millor manera de gestionar a 
favor dels interessos de la ciutadania de Manresa. 
 
La gestió dels serveis públics municipals a través de concessions li sembla una bona 
manera d’atendre els serveis de la ciutadania i, a més a més, amb transparència 
absoluta. 
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Si es parla de defensa ideològica no poden ser només discursos sinó que també s’ha 
de practicar i s’ha de demostrar i el GMCUP encara no té molta experiència de govern, 
però ja té presència en diverses institucions i és molt important que, acompanyat d’una 
proposició teòrica, es pugui dir: “allà on governem, allà on condicionem els governs ho 
estem fent, etc...”.  
Recorda que el primer govern de pacte quadripartit l’Assemblea d’Unitat Popular hi era 
i no sap si ho va posar com a condicions del pacte o no. És bo que la defensa 
ideològica, cada cop més, s’intenti defensar amb fets.  
Posa com a exemple que avui mateix s’ha votat a favor d’una proposició clarament 
crítica amb el govern de la Generalitat, que és del seu mateix color polític, perquè s’ha 
exclòs Manresa del Fons de cooperació local. 
 
Pel que fa a les empreses municipals, el tema d’Aigües de Manresa és important 
perquè a part de tot el que s’ha dit, hi va haver moments a l’inici del mandat que es va 
parlar de la possibilitat que pogués deixar de ser municipal, i el govern del GMCiU ho 
va tenir clar des d’un principi i l’alcalde s’ha mantingut ferm que cal que segueixi 
essent municipal. Una cosa és com es gestionen els serveis i l’altra la titularitat, i 
vendre’s l’empresa sí que seria perdre la titularitat. L’important és veure com es 
treballa més que no pas com s’escriuen les proposicions. 
 
El GMCiU votarà en contra perquè amb tota tranquil.litat els sembla bo que es puguin 
posicionar de forma diferent perquè tots tenen maneres diferents d’entendre les coses, 
sempre amb l’objectiu de servir de la millor manera a la ciutadania de Manresa. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , diu que pel que 
fa a la titularitat, si no ha quedat ben clar en la proposició, sí que ho ha volgut deixar 
clar en la seva exposició que s’està parlant de serveis de titularitat municipal que es 
presten amb gestió externalitzada. És difícil trobar una paraula, però si municipalització 
sembla malament, remunicipalització encara és més complicat. Creu que queda clar 
en la moció i en l’exposició que s’està parlant de serveis de titularitat municipal, que no 
presta l’Ajuntament de manera directa o indirecta. 
 
Pel que fa a sobre si la CUP fa o no fa, posa l’exemple d’Arenys on la CUP és un dels 
tres municipis on governava fins ara, i la CUP sí que ha iniciat un procés de 
municipalització, en tot cas de recuperació dels serveis públics per gestionar-los des 
d’empreses municipals. Es pot fer i s’ha fet amb les escombraries, amb les escoles 
bressol, amb l’enllumenat públic i s’estan fent gestions per fer-ho en altres temes, però 
no cal anar a Arenys.  
 
A Manresa s’han remunicipalitzat serveis i no s’ha fet els anys 80 sinó en aquesta 
legislatura. Dos serveis que estaven externalitzats per l’Ajuntament s’han recuperat i 
han passat a ser gestionats per empreses municipals.  
El primer és el de la piscina, que en aquest cas no era una empresa però sí una entitat 
privada que ho gestionava de manera privada i quan no va funcionar l’Ajuntament va 
signar l’encomana de gestió a una empresa municipal, per tant, es pot fer.  
Un altre cas és el d’una empresa municipal que no funciona tan bé com tots saben, 
que quan es va acabar la concessió del pàrking de la plaça Milcentenari també es va 
revertir la gestió a una empresa municipal. Es fa a Arenys, es fa a Manresa, i si hi ha 
voluntat es pot fer, tot i que la legislació no ajuda. 
 
El tema legal és viable, però pel que fa a despeses si hi ha municipis que les han 
pogut assumir també ho ha de poder fer Manresa perquè també hi ha beneficis. Si les 
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empreses s’endeuten i agafen aquestes concessions és perquè tenen una expectativa 
de guany econòmic. Si el té l’empresa el GMCUP creu que una empresa gestionada 
públicament pot gestionar, com a mínim, igual de bé els recursos i generar els 
mateixos guanys. El GMCUP creu que es pot anar més enllà i generar beneficis amb 
el tema de la recollida de les escombraries, però també amb concessions més petites.  
 
El GMCUP creu que, sobretot en el cas de Manresa, hi ha empreses municipals fortes, 
que val la pena enfortir-les encara més i donar-los serveis que actualment estan 
externalitzats i creu que la proposició no és descabdellada ni un brindis al sol, i es 
comprometen dins les seves possibilitats a treballar aquest tema i a desenvolupar-lo 
perquè creuen en la potencialitat dels serveis públics, té molt recorregut i pot ser part 
de la solució dels problemes econòmics d’aquest i de tots els ajuntaments. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU,  intervé per dos 
aclariments puntuals. 
Pel que fa a l’exemple que el senyor Masdeu ha posat sobre les piscines, diu que ve a 
reforçar que la titularitat del servei és municipal i precisament per això es pot dir que si 
no funciona no pot ser i es pot rescatar. El que no es pot fer és tancar un servei que és 
de titularitat privada, però es pot fer en el moment que interessi perquè és un servei 
públic. 
 
Pel que fa al fet que sigui legalment viable vol que quedi clar que no ho ha volgut fer 
servir perquè segur que parteixen de criteris diferents i no vol que sembli que s’hagin 
volgut autojustificar. El GMCiU creu que és una bona manera de gestionar la ciutat. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.9 a votació, i 
el Ple la rebutja per 22 vots negatius (11 GMCiU, 4  GMPSC, 3 GMERC 2 GMPP i 2 
GMPxC) i 1 vot afirmatiu (1 GMCUP).  
 
 
7.11 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre me sures de millora del 

servei de transport públic a Barcelona per ferrocar ril i carretera. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PSC, de 13 de febrer de 
desembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en el passat Ple Municipal es van aprovar amb un ampli consens dues 
mocions en què l’Ajuntament de Manresa defensava tot un seguit d’accions per 
millorar la mobilitat per carretera, i més concretament, la seguretat d’una via amb molta 
accidentalitat com la C-55. 
 
Atès que un altre de les grans prioritats a la nostra comarca és la millora del servei de 
transport públic tant per carretera com per ferrocarril amb la capital del País. 
 
Atès que en la seva estada a Manresa el novembre passat, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Honorable Santi Vila, va anunciar mesures de millora del servei de 
ferrocarril i del d’autobús entre Manresa i Barcelona. Mesures que, de moment, només 
s’han concretat en la posada en funcionament de sis trens semidirectes que, això sí, 
han suposat una reducció notable del temps de trajecte entre la capital del Bages i 
Barcelona. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 140 

Atès que, tanmateix, en la resta de servei ferroviari de Renfe, entre Manresa i 
Barcelona, se succeeixen nombrosos retards sobre l’horari previst. Uns retards que 
fins i tot van afectar als recentment estrenats semidirectes en el segon dia de la seva 
posada en funcionament. 
 
Atès, finalment, que en el servei d’autobús interurbà amb Barcelona, passa massa 
vegades que molts viatgers (fins a una vintena, segons el que permet la normativa) 
han d’anar drets en el passadís del vehicle perquè l’oferta de seients és insuficient en 
relació a la demanda, especialment entre les parades d’Olesa de Montserrat i 
Barcelona. 
 
És per tot això que proposem que el Ple de la Corporació adopti els següents, 
 
ACORDS: 
Instem a Rodalies Catalunya a que executi mesures urgents per minimitzar al màxim 
els centenars d’incidències registrades a la R4 de Sant Vicenç de Calders a Manresa 
que, en els darrers mesos, han significat desenes i desenes de repetits retards en els 
horaris previstos. 
 
Reclamem a la Generalitat que concreti en un termini màxim de tres mesos les 
actuacions anunciades de millora de l'accessibilitat i modernització de l’estació de 
Renfe a Manresa (per un valor de més de 5 milions d’euros); i que les esmentades 
obres s’executin en els dos propers exercicis. 
 
Instem a la Generalitat a què disposi mesures urgents i realment efectives per acabar 
amb les nombroses incidències en el servei de BUS entre Manresa i Barcelona per tal 
d’evitar que els viatgers no hagin d’anar drets en el passadís, durant bona part del 
recorregut.” 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, manifesta que han 
presentat aquesta proposició amb l’afany de millorar el servei del transport públic tant 
per ferrocarrils com per carreteres, entre Manresa i Barcelona. 
 
Diu que tenim dos serveis de transport públic i aprovades mesures de millores dintre 
del Pla Global de millora de la Mobilitat al Bages, però que de moment només s’ha 
concretat la millora de posada en funcionament de 6 trens semidirectes, mesura 
important i que els usuaris han acceptat, la qual cosa comporta una reducció del temps 
del trajecte entre Barcelona i Manresa i on també es preveu un servei de bus- exprés, 
però que encara està per definir. 
 
Malauradament en els serveis ferroviaris es continuen tenint retards, fins i tot en els 
semidirectes els primers dies n’hi havia, i es aquí on els agradaria incidir en les setanta 
incidències que s’han produït des de començaments d’any, sobretot a la línia R-4 i 
amb el darrer mes han estat nombroses les queixes no només pel retard sinó també 
per la manca d’informació, de vigilància, per excés de viatgers, per incivisme i 
problemes de climatització dels combois. 
 
Pel que fa al servei del transport de bus, explica que també hi ha el problema que no 
es garanteix el seient de molts dels usuaris, tot i ser conscients que la normativa 
permet fins a un màxim de vint persones dretes al passadís d’un autocar, però no és el 
mateix en un trajecte dins la ciutat que entre ciutats com entre Manresa i Barcelona. 
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El Grup municipal del PSC proposa tres acords per trobar una millora en la qualitat del 
transport públic. Insten el servei de rodalies de Catalunya que executi les mesures 
urgents per minimitzar al màxim les incidències registrades a la línia R-4 de Sant 
Vicenç de Calders a Manresa, que han comportant retards en els horaris. 
Reclamen a la Generalitat que concreti en un termini màxim de tres mesos quines 
actuacions de millora de l’accessibilitat i modernització de l’estació de Renfe hi ha 
previstes amb la ’inversió de 5 MEUR i que s’executin en els propers dos anys. 
Per últim, també insten la Generalitat que disposi de les mesures urgents i efectives 
per acabar amb les incidències del transport d’autobús entre Manresa i Barcelona, per 
evitar que els viatgers no hagin d’anar drets als passadissos. 
 
Demana el vot favorable a la proposició.   
    
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
votaran a favor de la proposició, però vol recordar com està el transport ferroviari entre 
Manresa i Lleida, que és molt pitjor i que no ens n’hem d’oblidar.  
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que estan a favor 
d’aquesta proposició i donaran el seu suport, però sense oblidar que hi ha d’altres 
infraestructures que fa més de vint-i-cinc anys que Manresa està reclamant i que són 
competència de l’estat espanyol. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat , 
manifesta que votaran a favor de la proposició bàsicament perquè creuen que s’ha 
d’anar millorant progressivament la connexió amb Barcelona. 
Troben encertat fer un seguiment dels compromisos per millorar el servei del transport.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.11 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres pres ents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.12 Proposició del Grup Municipal del PSC de repro vament de l’actuació 

policial en el desallotjament de l’estació de RENFE  a Manresa, el passat 
12 de febrer. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat dia 12 de febrer, a l’Estació del Nord de Renfe, un grup de manresanes i 
manresans convocats per la Coordinadora per la transformació social contra el 
capitalisme i el patriarcat del Bages (Acció Lila, Arran, Ateneu La Sèquia, CNT, CUP, 
Endavant, PAHC) van fer una acció reivindicativa i pacífica en contra de la puja del 
preu del transport públic. 
 
No era una acció aïllada. A Manresa, ja s’havien fet altres dues accions similars sense 
que s’haguessin produït incidents greus (tan sols la identificació de dues persones en 
la primera de les esmentades convocatòries). 
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Així mateix, el mateix dia 12, a la mateixa hora, es van produir fins a mig centenar 
d’accions similars en el marc de la mateixa convocatòria contra l’augment de preus del 
transport públic. Accions que, en altres ciutats catalanes, van significar fins i tot 
repercussions molts més greus de les que finalment es van produir a Manresa com ara 
la interrupció del servei de Metro durant més d’una hora en un horari de màxima 
afluència de viatgers. 
 
A Manresa l’acció no aturava el servei, només va bloquejar les portes amb cinta 
plàstica (igual que s’havia fet en les altres dues accions a la capital del Bages). I, 
tanmateix, l’actuació policial va ser molt més rotunda que enlloc més. Un 
desplegament desproporcionat d’efectius dels Mossos d’Esquadra, amb especial 
presència de membres antiavalots va concloure amb greus incidents a Manresa, 
distingint novament a la nostra ciutat, d’entre totes les altres ciutats catalanes que 
també protestaven i on no es van generar desallotjaments com el protagonitzat a 
Renfe Manresa. 
 
Un desplegament desproporcionat que, d’altra banda, ja té un altre antecedent a la 
ciutat de Manresa en el desallotjament de joves de Manresa en el final de la celebració 
de la Festa Major de Manresa 2012. 
 
És per tot això que proposen al Ple de la Corporació l’adopció de següents, 
 
ACORDS: 
 

1. L’Ajuntament de Manresa reprova l’actuació policial del cos dels Mossos 
d’Esquadra el passat dia 12 de febrer amb motiu del desallotjament de l’Estació 
de la Renfe de Manresa on s’havien concentrat un centenar de manifestants. 

 
2. L’Ajuntament de Manresa trametrà aquesta reprovació al Conseller d’Interior de 

la Generalitat de Catalunya, amb la petició expressa que ordeni la investigació 
d’uns fets que només es van produir a Manresa tot i que la protesta es feia a 
molts altres llocs de Catalunya; i que se’n depurin responsabilitats entre el 
comandaments que la van ordenar aconseguint l’efecte contrari al de garantir 
l’ordre.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 7.12 del Grup 
Municipal del PSC, de 17 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
 

1. Substituir el quart paràgraf dels atesos pel següent: 
 
“A Manresa l’actuació policial va ser molt més rotunda que enlloc més. Un 
desplegament desproporcionat d’efectius dels Mossos d’Esquadra, amb especial 
presència de membres antiavalots, va concloure amb un desallotjament forçat”. 
 

2. Al punt 1 dels acords, substituir “L’Ajuntament de Manresa reprova l’actuació 
policial del cos dels Mossos d’Esquadra...” per “L’Ajuntament de Manresa reprova 
la intervenció dels agents d’ordre públic del cos dels Mossos d’Esquadra...” 

 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de la CUP a la proposició 7.12 del 
Grup Municipal del PSC, de 18 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació: 
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“En els atesos, afegir-hi: 
 
Després del quart paràgraf:  
 
A això cal afegir-hi que, un cop desallotjada l'estació, els Mossos d'Esquadra van 
requisar una càmera fotogràfica i un mòbil que s'havien utilitzat per gravar l'acció, amb 
la intenció d'evitar-ne la difusió. Això demostra la voluntat poc transparent del cos, que 
vol impedir la lliure difusió de la informació i l'accés de la ciutadania als fets. 
 
Després del cinquè paràgraf : 
 
Aquests antecedents, a més, no es limiten a les accions a Manresa, ja que el cap de la 
Regió Policial Central, Sergi Pla, que segons diversos testimonis fou qui dirigí l'acció, 
ha estat protagonista de diversos fets similars, i ja va haver de deixar la seva plaça 
anterior per la gestió opaca en el cas de les boles de goma. En el cas de Pla, no pot 
sorprendre l'ús desproporcionat de la força, ja que en unes declaracions públiques va 
deixar clar que “resistir-se no és pacífic”, i que “si Gandhi hagués estat a la plaça 
Catalunya el 27 de maig, també hauria rebut cops de porra”.  
 
Finalment, cal deixar constància que cap dels agents de l'ARRO presents a l'estació 
duia visible el número identificatiu, i per tant no hi ha manera de comprovar quins van 
ser els agents que van dur a terme el desallotjament.” 
 
 
L’alcalde  obre el torn d’intervencions. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal Socialista, vol deixar clar, 
des del primer moment, que el text que presenten no és una moció de reprovació del 
cos dels Mossos d’Esquadra. Diu que, tant el grup municipal del PSC com el propi 
partit del PSC, tenen un alt concepte de la policia catalana. Diu que és una policia 
pròpia sobre la que el govern de Catalunya té plenes competències, és una policia 
avançada pel que fa als mitjans tecnològics i d’investigació, que té agents molt ben 
preparats i amb una Escola de Policia de reconegut prestigi internacional. 
 
Diu que la moció està feta per impedir que comportaments inadequats, desafortunats o 
que una extralimitació per sobre de les funcions que hauria d’exercir una policia 
democràtica com són els Mossos d’Esquadra, enterboleixin la imatge d’aquest cos. 
Per tant, insisteix en que la moció no reprova el cos de Mossos d’Esquadra sinó que 
reprova l’actuació concreta d’un operatiu que va ser desproporcionat i que es va 
extralimitar.  
 
Diu que no volen que això passi a Manresa. Comenta que els fets que van provocar 
aquesta actuació eren d’abast nacional perquè es van produir manifestacions molt 
semblants a 50 indrets del país, però en  cap altre lloc va passar el que aquí. És per 
això que creuen que el desplegament va ser desproporcionat i que s’hauria pogut 
desenvolupar d’una forma més civilitzada, ja que la policia té la missió de preservar 
l’ordre públic i no pas alterar-lo, tot i que a vegades –per sort, poques- succeeixen 
coses com aquesta. 
 
Diu que per al PSC, el més essencial de la seva moció no és fer un reportatge 
periodístic, com pensa que està proposant la CUP amb la seva esmena d’addició en 
tant que volen incloure dos punts més als atesos. Diu que, independentment de que 
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aquests dos punts siguin certs o no, la intenció de la moció que presenten no és relatar 
amb detall el què va passar sinó reprovar l’actuació en concret que es va produir i, 
sobretot, el segon acord en el qual es demana a la Conselleria d’Interior que ordeni 
una investigació i es depurin responsabilitats entre els comandaments que la van 
ordenar.  
 
En canvi, diu que accepten l’esmena de CiU per dos motius: en primer lloc, perquè no 
modifica els acords i millora el redactat i, en segon lloc, perquè el PSC sempre ha 
estat a favor dels plantejaments de qualsevol grup sempre que reconeguin 
honestament uns fets. Saben que a vegades és difícil per un partit que està al 
capdavant del govern municipal que el seu mateix partit governi a la Generalitat i, per 
això, donen molt valor al reconeixement que ha fet CiU de que el que va passar a 
Manresa mereix la reprovació, així com la obertura d’una investigació i la depuració de 
responsabilitats. 
 
Pels motius que ha assenyalat, el senyor José Luis Irujo diu que el seu grup votarà a 
favor de l’esmena de CiU, però no a la de la CUP. Pensa que es podrien posar molts 
més atesos del que hi ha, però considera que l’important són els acords i donar suport 
a la reprovació. A més a més, respecte la moció de la CUP, diu que el seu grup no 
està d’acord amb prejutjar actuacions personals amb noms i cognoms de responsables 
-ja siguin policials o d’un altre àmbit- i precisament per això ordenen que es faci una 
investigació. Considera que el que estan fent és prejutjar l’actuació d’un comandament 
i diu que no estan en disposició de saber si aquesta persona era la que comandava en 
aquell moment o no. Assenyala que no els agrada aquest estil i que és un altre dels 
motius pels quals no votaran a favor de l’esmena de la CUP. 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Segur etat Ciutadana, explica que 
en seu dia ja van manifestar la seva perplexitat davant la informació que els va arribar 
sobre com van anar els fets del passat dia 12 de febrer.  
 
Així doncs, la primera cosa que varen fer va ser parlar amb les diferents parts per 
obtenir més informació. Diu que primer van parlar amb els comandaments de la 
Policia. Ressalta que entre la Policia Local i l’ABP del Bages dels Mossos d’Esquadra 
la comunicació sempre ha estat molt fluïda i, fins ara, estan satisfets del nivell de 
coordinació de les prefectures. Precisament per això els va sorprendre la reacció. A 
més a més, informa que també van parlar amb la Direcció General de la Policia. És per 
aquest motiu que han presentat una esmena a la proposició, tot i que sembli que entrin 
en el terreny de les contradiccions. 
 
Diu que el seu grup municipal també té un alt concepte de la policia catalana i, en 
quant a Manresa, estan satisfets perquè han treballat -i esperen continuar treballant- 
de forma coordinada. Assenyala que el que reivindiquen és una comunicació fluïda 
entre els cossos policials i entre les administracions. També reivindiquen el model de 
policia que es garanteix des del govern de la Generalitat, en el que la seguretat pública 
i d’esdeveniments de masses ha de partir del principi de la mínima intervenció amb 
mitjans violents, d’acord amb l’obligació legal de proporcionalitat, oportunitat i 
congruència pel que fa a l’acció policial. 
 
Diu que amb les converses que han tingut han optat pel diàleg, que entenen que és el 
que al final recull la moció del PSC. Com a govern, la feina que tenen en temes de 
seguretat parteix de garantir els drets i les llibertats i, per això, sempre defensaran 
aquest model davant de qualsevol manifestació o protesta que garanteixi el respecte 
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mutu entre les parts i l’entorn, prescindint de si comparteixen o no la protesta. Diu que 
si aquest no ha estat el context, aleshores s’ha d’explicar, i si no estan convençuts se 
n’haurà de parlar perquè ho expliquin i d’aquí que, avui, el govern municipal vulgui fer 
un pas més enllà. 
 
Insisteix en que el diàleg és essencial a nivell policial perquè s’ha de treballar amb 
previsió. Diu que la previsió és l’avançament del que a posteriori pot ser un risc. Està 
convençuda de que si prèviament hi hagués hagut diàleg segurament no hi haguessin 
hagut conseqüències per a tercers que no formaven part de la protesta. Creu que el 
diàleg és imprescindible perquè a vegades ajuda a canalitzar indignacions. Consideren 
que cal predicar amb l’exemple i diu que en altres situacions viscudes per aquest equip 
de govern, com per la Festa Major o en acampades que hi ha hagut recentment, s’ha 
pogut conviure pacíficament. Així doncs, diu que han fet aquest pas per donar exemple 
i avui ho tornaran a fer perquè els preocupa el que pugui passar en el futur. Manifesta 
que estan oberts al diàleg. 
 
Finalment, comenta que han presentat l’esmena per demanar amb contundència una 
comunicació fluïda, que és el que es tenia i el que esperen tenir. Però, sobretot, diu 
que el que volen és reprovar la intervenció que van fer els agents de l’ordre públic, no 
pas de tot el cos de Mossos d’Esquadra i encara menys el d’aquesta ciutat. 
 
Pel que fa a la segon punt de l’esmena que han proposat, la senyora Olga Sánchez 
diu que el seu grup entén que per defensar una causa no es podia donar per bo tot el 
que deia el paràgraf de la moció i, per tant, s’estarien vulnerant uns drets, cosa que no 
seria coherent amb la responsabilitat que tenen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, explica que han 
presentat una esmena d’addició perquè volien aportar coses que no estaven a la 
moció. Explica que si haguessin volgut formar part de la mateixa moció n’haurien 
parlat amb el PSC, però diu que no ho han fet així i han presentat l’esmena perquè 
segurament no s’haurien posat d’acord. No entén el malestar en esmenar una moció 
quan ho fan contínuament i quan saben que segurament no s’haurien entès. La CUP 
entén que, si es tractava de reprovar una actuació, estava bé aportar més elements 
reprovatoris i per això volien afegir 3 coses: 
 

- Que després dels fets, a un company li van agafar la càmera i a un altre el 
mòbil. Creuen que això és important perquè s’hi veu una voluntat d’ocultar els 
fets. 

- Creuen que les manifestacions públiques fetes en programes de televisió 
publiques on ningú té obligació de manifestar opinions personals són de domini 
públic i, per tant, ells les poden utilitzar. Per això, quan es diu en un programa 
de televisió que resistir-se no és pacífic, ells creuen que és molt significatiu i en 
la interpretació que fan ho poden relacionar amb els fets que es van produir, on 
el que va fer la gent va ser resistir-se i en cap cas atacar. 

- Finalment, volien deixar constància de que la majoria d’agents no duien 
identificatiu. 

 
Assenyala que aquests són els motius que els ha portat a presentar l’esmena i diu que 
si la gent de la CTS, que han comparegut avui en aquest Ple, no han volgut donar més 
importància a aquest tema, la CUP tampoc ho farà perquè creuen que l’important és la 
reducció de les tarifes. Esperen que el que va passar el passat 12 de febrer no es torni 
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a repetir i diu que ells continuaran actuant com ho han fet fins ara, sense impedir el 
funcionament normal de l’estació ni dels trens que hi circulen. 
 
Finalment, el senyor Jordi Masdeu diu que la CUP votarà a favor de l’esmena que ells 
han presentat. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, manifesta que al 
seu grup municipal els preocupa el que estan veient. No entenen com pot ser que una 
actuació policial provoqui una moció de reprovació amb esmena i contraesmena.  
 
Suposa que els regidors hauran vist els vídeos d’aquella actuació que s’han penjat a la 
xarxa. Troba que el model de policia que tenim és adequat perquè, a part de la 
denúncia verbal d’agafar un mòbil i una càmera, si hi hagués hagut alguna lesió es 
tindrien les denúncies acreditades amb informes mèdics i, en canvi, no hi ha res d’això.  
 
Amb això no està traient legitimitat a la queixa sobre una acció policial, però no 
entenen ni comparteixen que es faci una reprovació del cos de Mossos d’Esquadra, i 
encara menys dels pobres agents que complien les ordres que rebien. Entenen que 
l’Ajuntament de Manresa manifesti preocupació per una acció puntual i que demani 
explicacions a la Conselleria d’Interior, però no pas que es reprovi el cos de Mossos 
d’Esquadra per una actuació i que es posi en el mateix sac de l’actuació que es va 
produir durant la Festa Major de l’any 2012. No entén què té a veure una Festa Major 
amb una reivindicació a l’estació de la RENFE. Pensa que són ganes de protagonisme 
per part d’alguns col·lectius i ciutadans, cosa que troba legítim perquè cadascú pot fer 
el que cregui convenient, però no comparteix que es digui que l’actuació és 
desproporcionada. Diu que ha vist dos vídeos de dos mitjans diferents i el que ha 
pogut veure és que hi ha un forcejament entre un que pacíficament s’hi resisteix i és 
arrossegat. Diu que no té la formació policial ni de seguretat suficient per determinar si 
era necessari fer el desallotjament i creu que cap altre regidor tampoc la té. Ressalta 
que no hi ha cap comunicat mèdic i diu que està convençut que si hagués hagut 
alguna lesió hi hauria hagut la corresponent denúncia. 
 
Per tant, entenen que hi puguin haver manifestacions de preocupació pels fets 
succeïts. També entenen que es qüestionin els motius que expliquen que s’enviessin 
els antiavalots a una manifestació pacífica d’un centenar de persones a la RENFE. Ara 
bé, diu que no entenen l’acció de reprovar el cos dels Mossos d’Esquadra ni tampoc 
que, per intentar suavitzar-ho, es reprovin els pobres agents que l’únic que feien era 
complir ordres. És per això que diu que no recolzaran cap de les dues esmenes ni 
tampoc la proposta. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, manifesta que el 
seu partit està en contra de que hi hagin actuacions fora de lloc o amb contundència 
sense necessitat. Amb tot, diu que s’abstindran perquè no tenen suficient informació 
per part del Mossos d’Esquadra. 
 
Comenta que tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra són la policia que es té 
a Catalunya en l’àmbit local i en l’àmbit català. Malauradament, la policia és 
necessària, potser d’aquí a uns anys no farà falta però actualment, sí. Apunta que hi 
ha alguns col·lectius i alguns partits que sempre denuncien els Mossos o la Policia 
Local, i creu que també podrien denunciar altres coses com les pintades i els adhesius 
que tothom pot veure a molts llocs de la ciutat i que es manifesten en contra de la 



Acta de la sessió plenària núm. 2, de 18 de febrer de 2014 147 

policia i els mossos. Així doncs, creu que el que s’ha dit sobre que tothom està content 
amb la policia no és veritat, perquè per alguna gent són assassins i no fan la feina ben 
feta. Sigui com sigui, PxC està totalment a favor d’aquests cossos policials pel seu 
comportament. Suposa que aquesta gent que opina d’aquesta manera no deu avisar la 
policia quan es troben en un problema. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC, diu que el seu 
grup vol destacar el rebuig a la desproporcionada actuació en el desallotjament d’uns 
ciutadans que pacíficament manifestaven el seu rebuig a l’augment de les tarifes i que 
exercien el seu dret democràtic de manifestació. ERC no troba cap justificació a 
aquesta actuació i, de fet, no han rebut cap explicació formal respecte a aquesta. 
Volen puntualitzar que el seu rebuig és a aquesta actuació concreta i no volen que 
s’utilitzi ni aquesta, ni altres actuacions policials desmesurades recents, per 
criminalitzar i desprestigiar el cos dels Mossos d’Esquadra. Diu que el que exigeixen 
és que es prenguin mesures contra els agents o els comandaments que s’extralimitin 
en les seves funcions, que s’obri una investigació i es depurin les responsabilitats 
oportunes.  Per això, diu que ERC votarà a favor de l’esmena de CiU. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal Socialista, diu que en una 
societat democràtica, res ni ningú pot escapar-se del control democràtic de les 
institucions democràtiques. A tall d’exemple, diu que fa un moment en aquest mateix 
Ple s’ha parlat d’atacs judicials, de forma que ni la mateixa judicatura, ni tampoc les 
institucions sanitàries, ni la policia, etc. s’escapen d’aquest control i diu que, fins que 
no es demostri el contrari, aquest Ple és una institució democràtica. 
 
Assenyala que ell no és tècnic policial però com a representant polític, legítim i 
democràtic, pot manifestar el seu neguit i exigir saber què ha passat amb 
comportaments inadequats i desproporcionats. 
 
Pensa que no són necessàries les lesions per avaluar si una actuació ha estat correcta 
o no. Diu que encara que un policia no causi lesions però insulta a un ciutadà, està 
tenint un mal comportament. Per tant, les lesions no sempre són prova de que hi ha 
hagut una actuació policial deficient. 
 
Diu que amb aquesta moció no es reprova el cos dels Mossos i per això han acceptat 
l’esmena de CiU, perquè en aquesta això es precisava encara més. Manifesta que en 
la seva primera intervenció ha posat especial èmfasi en remarcar que el PSC català té 
un alt concepte dels Mossos d’Esquadra que han contribuït, en la mesura de les seves 
possibilitats, a construir aquest país. Diu que el PSC no té cap mena d’hostilitat o 
animadversió cap els cossos policials, més aviat a l’inrevés, doncs moltes vegades els 
han acusat per haver defensat les actuacions democràtiques dels cossos policials.  
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Segur etat Ciutadana, aclareix al 
senyor Xavier Javaloyes que el que estan reivindicant és sobretot la comunicació. Diu 
que es queixen perquè no hi ha hagut comunicació prèvia i, per això, a contracor han 
fet l’esmena, perquè diu que no és el que els hauria agradat fer. 
 
Tal i com ha dit el senyor José Luis Irujo, es fa referència a la intervenció dels agents 
de l’ordre públic, no pas del cos de Mossos d’Esquadra que, evidentment, el seu grup 
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avala perquè forma part de la Policia de Catalunya, en la qual també s’integren les 
policies locals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició 
del GMCUP a la proposició 7.12 del GMPSC, i el Ple la rebutja per 19 vots 
negatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMPP i 2 GMPxC), 3 a bstencions (3 GMERC) i 1 
vot afirmatiu (1 GMCUP). 
 
 
A continuació, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMCiU a la proposició 
7.12 del GMPSC,  i el Ple l’aprova per 18 vots afir matius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 3 
GMERC), 3 vots negatius (2 GMPP i 1 GMCUP) i 2 abst encions (2 GMPxC) i, per 
tant, es declara acordat el següent:  
 
“El passat dia 12 de febrer, a l’Estació del Nord de Renfe, un grup de manresanes i 
manresans convocats per la Coordinadora per la transformació social contra el 
capitalisme i el patriarcat del Bages (Acció Lila, Arran, Ateneu La Sèquia, CNT, CUP, 
Endavant, PAHC) van fer una acció reivindicativa i pacífica en contra de la puja del 
preu del transport públic. 
 
No era una acció aïllada. A Manresa, ja s’havien fet altres dues accions similars sense 
que s’haguessin produït incidents greus (tan sols la identificació de dues persones en 
la primera de les esmentades convocatòries). 
 
Així mateix, el mateix dia 12, a la mateixa hora, es van produir fins a mig centenar 
d’accions similars en el marc de la mateixa convocatòria contra l’augment de preus del 
transport públic. Accions que, en altres ciutats catalanes, van significar fins i tot 
repercussions molts més greus de les que finalment es van produir a Manresa com ara 
la interrupció del servei de Metro durant més d’una hora en un horari de màxima 
afluència de viatgers. 
 
A Manresa l’actuació policial va ser molt més rotunda que enlloc més. Un 
desplegament desproporcionat d’efectius dels Mossos d’Esquadra, amb especial 
presència de membres antiavalots, va concloure amb un desallotjament forçat. 
 
Un desplegament desproporcionat que, d’altra banda, ja té un altre antecedent a la 
ciutat de Manresa en el desallotjament de joves de Manresa en el final de la celebració 
de la Festa Major de Manresa 2012. 
 
És per tot això que proposen al Ple de la Corporació l’adopció de següents, 
 
ACORDS: 
 

1. L’Ajuntament de Manresa reprova la intervenció dels agents d’ordre públic del 
cos dels Mossos d’Esquadra el passat dia 12 de febrer amb motiu del 
desallotjament de l’Estació de la Renfe de Manresa on s’havien concentrat un 
centenar de manifestants. 

 
2. L’Ajuntament de Manresa trametrà aquesta reprovació al Conseller d’Interior de 

la Generalitat de Catalunya, amb la petició expressa que ordeni la investigació 
d’uns fets que només es van produir a Manresa tot i que la protesta es feia a 
molts altres llocs de Catalunya; i que se’n depurin responsabilitats entre el 
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comandaments que la van ordenar aconseguint l’efecte contrari al de garantir 
l’ordre.” 

 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm. 1, 2, 3, 4 i 5,  

que corresponen a les sessions dels dies 7, 14, 21 i 28 de gener i 4 de 
febrer de 2014, respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 1, 2, 3, 4 i 5,  que corresponen a les 
sessions dels dies 7, 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de 2014, respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i  
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifique n recepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

08-03-2013 Defensor del 
Pueblo Defensor del Pueblo  

Acord de Ple de 19-12-2013. 
Proposició 6.1 dels Grups Municipals d’ERC, CiU, PSC i CUP en 
defensa de les pensions. 

23-12-2013 Defensor del 
Pueblo Defensor del Pueblo 

Proposició del Grup Municipal del PSC de rebuig a 
l’avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions 
presentat pel Govern central. 
Acord de Ple de 21-11-2013 

24-01-2014 Generalitat de 
Catalunya 

Dep. de Territori i 
Sostenibilitat 

Acord de Ple 19-12-2013 
Proposició del Grup Municipal d’ERC respecte a la senyalització 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 

04-02-2014 Generalitat de 
Catalunya Secretaria de Govern 

Acord de Ple 19-12-2013 
Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC de suport a la 
consulta del 9 de novembre de 2014. 
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04-02-2014 Generalitat de 
Catalunya Secretaria de Govern 

Acord de Ple 19-12-2013 
Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP 
sobre la sentència a Ibertpotash. 
 

04-02-2014 Ministeri de 
Justícia 

Directora del Gabinet 
del Ministre 

Acord de Ple de 21-11-2013. 
Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP sobre 
la reforma de la Llei de demarcació i planta, que vol reorganitzar 
l’estructura judicial al nostre territori. 

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de fe brer de 2014, sobre el 
 model de la Fira Mediterrània de Manresa. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de febrer de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Fa uns dies el Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
ha fet pública una reorientació del model de la Fira Mediterrània de Manresa, i el 
cessament del gerent a partir del més d’abril. Unes decisions que ens obren molts 
interrogants sobre el futur de la Fira. 
 
Sobre el model  de la Fira Mediterrània de Manresa  :  
Ens ha sorprès i ens preocupa la decisió de Lluís Puig, DG de Cultura popular, de 
reorientar la Fira Mediterrània de Manresa més cap a l’àmbit  associatiu en una 
perspectiva amateur, bo i reduint-ne el caràcter  professional i de suport a la industria 
cultural, deixant-la circumscrita exclusivament a la música. 
 

- Fins ara a la Fira hi han participat entitats de la cultura popular de Manresa o 
de fora, que tinguessin una proposta singular i de prou qualitat com per 
interessar-ne la contractació. Però la orientació ha estat majoritàriament 
adreçada als professional. 

- En la definició del nou projecte no queda prou clar, o no s’ha explicat  si la Fira 
serà encara majoritàriament professional ampliant la participació del mon 
associatiu, o si serà bàsicament del mon associatiu amb participació de 
professionals , o si dedicarà una atenció molt semblant al mon associatiu i al 
professional.  

- Si la participació de professionals no és majoritària i per tant veu reduïts 
sensiblement els espectacles que s’ofereixen,  l’interès dels programadors 
disminuirà i la fira deixarà de ser un model d’èxit, un element de projecció de la 
ciutat i de promoció de la indústria cultural del país. La Fira serà una altra cosa, 
i  la seva continuïtat perillarà molt. 

Sobre  la decisió de prescindir del gerent de la Fira  :  
 

- Jordi Bertran ha fet una gestió excel·lent de la Fira durant els darrers anys, 
superant la disminució dràstica de recursos, aconseguint més finançament 
extern, i apujant clarament el llistó de l’encàrrec que li va fer el Patronat de la 
Fira Mediterrània. 
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- Jordi Bertran ha treballat sempre amb complicitat amb l’Ajuntament de Manresa 
independentment dels avatars polítics, i ha defensat decididament que la Fira 
es mantingués sempre a la ciutat, fins i tot quan algú ho qüestionava o la feia 
perillar.  

- El propi DG de Cultura Popular havia anunciat la continuïtat  de Jordi Bertran i 
elogiat la seva feina, tal com ho van fer l’alcalde i el propi Hble. Conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell. 

Fa unes setmanes vam demanar públicament a l'equip de govern que clarifiqués la 
seva posició i no n’hem rebut resposta, i algunes declaracions del regidor de Cultura 
no han clarificat el tema,  formulem les següents preguntes a l’Alcalde en tant que 
vicepresident del Patronat de la Fira, i al regidor de Cultura, que és vicepresident de la 
seva Comissió Executiva.   
 

1- L’Alcalde i Regidor de Cultura han conegut prèviament la decisió de canvi i han 
defensat l’actual model de Fira i la continuïtat del gerent, o simplement han 
acceptat  els canvis proposats des de la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals ? 

2- Coneixen si a la Fira Mediterrània de Manresa l’any 2014 serà majoritària 
l’aportació de professionals, o per contra l’eix vertebrador serà el mon 
associatiu en la seva vessant amateur. I en tot cas, quin percentatge 
consideren desitjable la participació de cada àmbit ?” 

 

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura , diu que amb relació a la primera 
pregunta l’equip de govern era coneixedor que per part del Director General de Cultura 
Popular de la Generalitat que l’actual gerent estava valorant una oferta professional 
que se li feia des de les Terres de l’Ebre i estava en condicions d’acceptar-la. 
L’equip de govern era coneixedor d’aquest fet i que el contracte de l’actual gerent 
finalitzava el proper dia 15 d’abril, i creu que estem davant d’un canvi de cicle davant la 
gerència de la Fira Mediterrània. 
 
Diu que l’equip de govern defensa tant la Fira Mediterrània, com defensa el Kursaal, la 
Festa Major o les activitats literàries i expositives de la ciutat, confiant en els equips 
humans que els desenvolupen. Entenen que els models i les fórmules evolucionen, i si 
els resultats finals són bons, vol dir que s’està fent una bona feina. 
 
Recorda quan se li va comentar que si es canviava la direcció artística de la Fira, 
aquesta estaria acabada, cosa que no ha estat així, i tant la feina feta per la Tere 
Almar, com la que ha realitzat el David Ibañez, ho estan demostrant. 
 
Confien en les persones que han demostrat la seva capacitat professional i humana i  
les que d’ara endavant agafaran la direcció de la Fira Mediterrània. 
 
En relació a la segona pregunta i en relació als canvis introduïts a la Fira Mediterrània 
a partir del passat mes de gener, tenen com a objectiu reforçar un perfil propi en el 
conjunt d’esdeveniments culturals estratègics del país i sobretot adaptar-se a les 
noves necessitats i preocupacions del sector de la cultura en aquesta segona dècada 
del segle 21.  
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La Fira Mediterrània com a lloc de referència de la cultura popular ha d’estar al centre 
d’aquestes transformacions, aportant el servei del sector cultural del país: la Llotja i la 
Programació artística. 
Diu que la Fira Mediterrània del 2014 no tindrà ni més ni menys espectacles amateurs 
que qualsevol altra fira anterior, i la voluntat serà respondre el millor possible als 
canvis, complexitats i oportunitats que generin els nous escenaris. 
 
Acaba la dient que l’equip directiu de la Fira ha comunicat que es posa a disposició de 
tothom qui vulgui parlar d’aquest tema, amb voluntat positiva, d’escoltar, de debatre i 
d’incorporar totes aquelles idees que suposin mirar endavant i poder fer la millor fira 
possible. 
 
    
12.2 Pregunta del Grup Municipal d’ERC,  sobre la R egidoria delegada de 

Comarca. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 12 de febrer de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Passats mes de dos anys de la pressa de possessió i la designació dels càrrecs de 
l'equip de govern, amb la corresponent distribució de les regidories delegades, volem 
conèixer: 
 

- Quines han estat les accions dutes a terme per la regidoria de Comarca? Amb 
quins resultats? 

 
- Quin nombre de personal s'hi destina? 

 
- Quin pressupost ha gestionat la regidoria?” 

 
 
El senyor Miquel Davins, regidor delegat de Comarca , manifesta que l’actuació de 
la Regidoria de Comarca s’ha plantejat des del primer dia des del respecte més 
escrupolós i amb els marcs competencials preexistents. 
Diu que la regidoria de Comarca ostenta la representació de l’Ajuntament de Manresa 
en els organismes supramunicipals i gestiona les relacions bilaterals amb els altres 
ajuntaments, servint de pont entre l’Ajuntament de Manresa i els altres 35 municipis de 
la Comarca del Bages, donant suport tècnic, jurídic i d’obres.  
 
Exerceix la representació en el òrgans en què l’Ajuntament té participació, en particular 
es reserva de forma prioritària a la regidoria de Comarca la participació en aquelles 
qüestions de caràcter més transversal o les relacionades amb les infraestructures del 
territori. 
També actua a la Taula Estratègica de l’Aeròdrom d’Igualada – Òdena, en la Fundació 
Aigües de Manresa Junta de la Sèquia, a la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament i la representativitat en el Consell Comarcal. 
 
En relació al personal, diu que disposa d’un tècnic i d’una administrativa a temps 
parcial. I referent al pressupost, manifesta que no té un pressupost específic, ja que 
està compartit amb d’altres regidories. 
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12.3 Pregunta del Grup Municipal del PP, sobre els  habitatges de l’Adminis- 
 tració Autonòmica i de l’Administració Local. 
  
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 13 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
 1) Quants habitatges de l’ Administració Autonòmica, o que depenguin  
  d’ella –tipus empresa ADIGSA-  hi ha a la ciutat de Manresa que no  
  estiguin ocupats? 
 
 2) Quants habitatges de l’administració municipal, o que depengui d’ella – 
  tipus empresa FORUM- hi ha a la ciutat de Manresa que no estiguin  
  ocupats? 
 

3) Quin es l’import que la Generalitat de Catalunya, respecte a 
compromisos econòmics adquirits en ferm, no ha satisfet a aquest 
Ajuntament i que ja s’haurien d’haver liquidat?” 

 
 
El senyor Miquel Davins, regidor delegat d’Habitatg e i Rehabilitació , manifesta 
que ADIGSA és una empresa pública que depèn de la Generalitat de Catalunya i diu 
que són 12 els habitatges disponibles en procés de relleu. 
 
Amb relació a la segona pregunta, diu que són 14 habitatges necessaris per relleu i 
permuta. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda , respon a la tercera pregunta i 
informa que, a data 18 de febrer, el deute ferm és de 3.641.270,92 €.  
 
 
12.4 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre  els arbres que s’estan 

plantant a Manresa. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quants arbres s’estan plantant a Manresa en la campanya d’enguany, on s’estan 
plantant i de quines espècies es tracta?” 
 
  
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi  Ambient i Sostenibilitat , diu 
que el nombre d’arbres que s’estan plantant són 112, i pel que respecta a la distribució 
i espècies, diu que els farà arribar aquesta informació ja que la relació és bastant 
àmplia i detallada. 
 
 
12.5 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre  la moció aprovada referent 

a la Masoveria Urbana. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
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“El 21 de març del 2013 aquest Ajuntament va aprovar una moció de suport a 
l’anomenada “Masoveria Urbana”. En quines actuacions s’ha traduït? Quants pisos o 
edificis s’han acollit a aquesta possibilitat?” 
 
 
La senyora Mercè Rosich, regidora delegada de Serve is Socials, Acollida i 
Cooperació , manifesta que des que es va aprovar la moció el mes de març de 2013 
s’ha treballat juntament amb Càrites i la PAH, redactant un model jurídic i 
administratiu. Explica que s’han fet reunions, s’han agafat opinions d’altres municipis, 
però que realment el desenvolupament del programa és delicat i complicat ja que té 
vàries àrees d’intervenció.  
Diu que s’ha de treballar amb la formació i seguiment de les persones formades per 
poder desenvolupar el projecte, i es necessiten les finques per poder fer les 
restauracions, cosa que a data d’avui no n’hi ha, ja que el tema dels habitatges és més 
complicat, tot i que s’han fet reunions amb diferents entitats bancàries i amb la Cambra 
de la propietat, volen que la posada en marxa del projecte sigui la correcta.       
    
 
12.6 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre  el preu del lloguer de 

l’immoble de la nova Oficina de Turisme. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quin és el preu del lloguer de l’immoble on s’ha instal·lat la nova oficina de turisme? 
Creu, l’equip de govern, que es tracta d’un preu ajustat al mercat per a aquella zona i 
per aquells metres quadrats?” 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda , respon que es tracta d’un 
espai de 665 m2 , i el preu pactat és de 2.850 euros mensuals més IVA.  
Respecte a la idoneïtat de l’espai diu que l’estat del local és immillorable un cop fetes 
les poques actuacions, ja que les instal·lacions generals eren bones. 
Té bons accessos al carrer del Balç, té tres plantes, on les plantes zero i inferior estan 
dedicades a despatxos, i la planta que té connexions amb carrer del Balç, amb espais 
més petits aptes per a magatzem. 
El que es va valorar va ser l’oportunitat del moment, la situació i la immediatesa 
necessària per endegar el projecte de l’Oficina de Turisme, el Projecte Manresa 2022 i 
la promoció de la ciutat. 
L’equip de govern entén que l’operació és bona per defensar els interessos del turisme 
a la ciutat de Manresa.  
 
 
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i 
correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 
 


