
 ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
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Caràcter:  Ordinari 
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M. Mercè Rosich Vilaró 
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Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Mireia Estefanell Medina 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents 
 
Regidora 
Ruth Guerrero Rodríguez 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 2 i 3, que 
corresponen a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 19 de febrer i a 
l’extraordinària del dia 26 de febrer de 2013. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1645, de 22 de febrer de 2013, 

sobre activació del Pla Municipal per Nevades.  
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1929, de 25 de febrer de 2013, 

sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades.  
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1784, de 25 de febrer de 2013, 

sobre substitució temporal del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde 
el dia 25 de febrer de 2013. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2178, de 27 de febrer de 2013, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013, dins del 
pressupost municipal vigent.  

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2071, de 27 de febrer de 2013, 

per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc de 
l’immoble ubicat al carrer Sant Bartomeu núm. 19  de Manresa. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2180, de 4 de març de 2013, 

per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc de 
l’immoble ubicat al Passatge Juvells núm. 9-11 de Manresa. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2179, de 28 de febrer de 2013, 

sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012. 
 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2181, de 4 de març de 2013, 

sobre modificació de la composició de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2461, d’11 de març de 2013, 

sobre actualització del Pla Específic Municipal per incident o emergència al 
Túnel de Viladordis de FGC de Manresa.  

 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2601, de 13 de març de 2013, 

sobre activació del Pla Municipal per Nevades. 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2602, de 14 de març de 2013, 

sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades. 
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3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les Bases d’execució 

del pressupost per a l’exercici 2013. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 2/2013, dins del pressupost municipal vigent. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 4/2013, dins del pressupost municipal vigent. 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de diversos 

articles de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la intervenció 
administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol 
naturalesa. 

 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la Mesa 

General de Negociació referent a la determinació de l’import a percebre pel 
personal al servei de l’Ajuntament de Manresa en concepte de gratificacions  
per serveis extraordinaris, nocturnitat i festivitat.  

 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del reconeixement de crèdit extrajudicial a 

favor de la societat ABCD ALQUIREP SL per un import de 15.227,85€ IVA 
inclòs en concepte de subministrament d'un carretó elevador per al  Cementiri 
Municipal. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Presidència de l’Àrea de Serveis a les Persones 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protocol anomenat Pacte de Ciutat per 

a la promoció econòmica i la cohesió social a subscriure entre l’Ajuntament de 
Manresa, grups polítics amb representació al Ple i les entitats representatives 
dels interessos sindicals i empresarials. 

  
6.2 Regidoria delegada de Cultura 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Plaça de 

les Homilies d’Organyà l’espai públic que hi ha entre la residència universitària, 
el carrer de Ramon d’Iglésies i l’avinguda Universitària. 
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6.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa per tal d'establir els termes 
de la col·laboració en les funcions d'assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació en relació amb les dues Biblioteques Públiques de 
Manresa. 

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

(centenari de Joaquim Amat-Piniella) a l'associació Espais Escrits, Xarxa de 
Patrimoni Literari Català. 

 
6.3 Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
6.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la 

concessió d’ajudes escolars per al curs 2013-2014. 
 
6.4 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
6.4.1  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases particulars reguladores 

de les ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a fer front a 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per reclamar la llibertat dels presos 

polítics sahrauís, així com la protecció dels drets humans als Sàhara 
occidental. 

 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’establir un programa de 

recollida i distribució de llibres usats. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de PxC contra la supressió d’una paga 

extraordinària per al 2013 als funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
7.4  Proposició del Grup Municipal d’ERC per declarar Manresa Municipi lliure de 

fracking. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’establiment d’un programa de 

masoveria urbana. 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la promoció de la cultura popular a 

les escoles de Manresa. 
 
7.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP per a 

l’aprofundiment de la transparència a l’Ajuntament de Manresa. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre l’exercici de la sobirania fiscal. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
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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. 6, 7, 8, 9 i 10 i 

11,  que corresponen a les sessions dels dies 11, 18 i 25 i 27 de febrer i 4 i 11 
de març de 2013,  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.  
Informa que la regidora senyora Ruth Guerrero, del GMPSC, ha excusat la seva 
assistència per raons familiars, i que el president del GMERC, senyor Pere Culell, 
s’incorporarà més tard a la sessió per motius professionals. 
  
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions núm. 2 i 3, que 
corresponen a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 19 de febrer i a 
l’extraordinària del dia 26 de febrer de 2013. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de 
les sessions núm. 2 i 3, que corresponen a les sessions ordinària del Ple de la 
Corporació del dia 19 de febrer i a l’extraordinària del dia 26 de febrer de 2013, que 
s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde 
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1645, de 22 de febrer de 

2013, sobre activació del Pla Municipal per Nevades.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Activar amb efectes de les 14.00 hores del dia 22 de febrer de 2013,  i en 
fase d’alerta el Pla Municipal per Nevades, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 
de desembre de 2002, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
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Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1929, de 25 de febrer de 

2013, sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Desactivar, amb efectes de les 08.00 hores del dia d’avui (25 de febrer de 
2013) el Pla d’emergència de nevades, activitat en fase d’alerta, per resolució de data 
22 de febrer de 2013, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va 
motivar la seva activació i que les previsions meteorològiques per les properes hores 
no preveuen risc de nevades, sinó millora de la situació de forma generalitzada, 
elements que determinen i aconsellen aquesta desactivació. 
 
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. 1784, de 25 de febrer de 
 2013, sobre substitució temporal del titular de l’Alcaldia per la primera 
 tinent d’alcalde el dia 25 de febrer de 2013.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant el dia 25 de febrer de 2013, amb motiu de l’absència temporal de 
l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament 
per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb 
caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
  
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF. “ 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2178, de 27 de febrer de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
1/2013, dins del pressupost municipal vigent.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
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transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 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 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2013, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 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.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2071, de 27 de febrer de 

2013, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs 
d’enderroc de l’immoble ubicat al carrer Sant Bartomeu núm. 19  de 
Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc de l’immoble 
ubicat al carrer Sant Bartomeu núm. 19 de Manresa, propietat de la mercantil 
BARNAGOLD MERCURY SL. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra d’enderroc de l’immoble ubicat al 
carrer Sant Bartomeu núm. 19 de Manresa, propietat de la mercantil BARNAGOLD 
MERCURY SL, i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil SERVEIS INTEGRALS 360 
PLUS SL (CIF B-65.891.475) amb domicili al Passeig Pere III núm. 18 4t 2a-3a de 
Manresa, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’execució subsidiària dels treballs 
d’enderroc de l’immoble ubicat al carrer Sant Bartomeu núm. 19 de Manresa, de 
conformitat amb l’expedient LLI.RUI2012000002. 

  
 Termini previst d’execució de l’obra: 3 setmanes. 

 
 Pressupost estimat: 39.901,89 € IVA inclòs. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 

l’Arquitecte Municipal, Ramon Nieto Gallart. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
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2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2180, de 4 de març de 
2013, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs 
d’enderroc de l’immoble ubicat al Passatge Juvells núm. 9-11 de Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc de l’immoble 
ubicat al Passatge Juvells núm. 9-11 de Manresa, propietat de la mercantil 
OSONAEUROSONA SL, xxxx,xxxx,xxxx i xxxx. 
 
SEGON. Incoar un expedient de modificació de crèdit que incrementi amb l’import 
necessari la partida 151.13.600.02, per fer front a l’obra declarada emergent en el punt 
anterior, i aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per 
l’import que es determini un cop l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l'article 
274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l'article 117 del RDL núm. 
781/86 de 18 d'abril.  
Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra d’enderroc de l’immoble ubicat al 
Passatge Juvells núm. 9-11 de Manresa, propietat de la mercantil 
OSONAEUROSONA SL, xxxx, xxxx, xxxx i xxxx, i adjudicar el contracte a l’entitat 
mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA SL (CIF B-62.362.405) amb domicili al P.I. Pla dels 
Vinyats II – carrer de l’Energia, 2 de Sant Joan de Vilatorrada (08250), d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’execució subsidiària dels treballs 
d’enderroc de l’immoble ubicat al Passatge Juvells núm. 9-11 de Manresa, de 
conformitat amb l’expedient LLI.RUI2011000005. 

  
 Termini previst d’execució de l’obra: 1 mes. 

 
 Pressupost estimat: 43.027,60 € IVA inclòs. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 

l’Arquitecte Municipal, Ramon Nieto Gallart. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2179, de 28 de febrer de 

2013, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2012, en aplicació 
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el text refós de llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial 
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Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la 
qual és el següent: 
 
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
(Art.94 R.D. 500/1990)  
 
1.1. Drets pendents de cobrament .........................................................................25.572.778,78 
1.2. Obligacions pendents de pagament................................................................17.624.794,30 
 
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990) 
 
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ...............................................76.785.566,55 
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant  
        l’exercici........................................................................................................ -75.710.383,85 
 
2.3. Resultat Pressupostari ......................................................................................1.075.182,70 
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament 
       afectat................................................................................................................1.688.316,11 
2.5. Resultat pressupostari ajustat ..........................................................................2.763.498,81 
 
3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990) 
 
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-12 i que 
       s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2013  
      (Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) ..........................................  17.535.663,60 
 
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990) 
 
4.1.Drets pendents de cobrament ...................................24.811.211,06 
 
      4.1.1. Drets pressupostaris  
                liquidats durant l’ 
                exercici pendent de  
                cobrament. ...................................................... 11.921.467,87 
 
      4.1.2. Drets pressupostaris 
                liquidats en exercicis 
                anteriors pendents de 
                cobrament. ...................................................... 13.651.310,91 
 
       4.1.3. Ingressos pendents    
                 d’aplicació .......................................................... -788.455,95 
 
       4.1.4. Saldos comptes de deutors 
                  no pressupostaris ................................................. 26.888,23 
 
4.2. Obligacions pendents de pagament................................................  -19.786.800,95 
 
       4.2.1. Obligacions pressupostàries 
                 pendents de pagament 
                 reconegudes durant  
                 l’exercici.......................................................... 17.198.142,35 
 
       4.2.2. Obligacions pressupostàries 
                 pendents de pagament reco- 
                 negudes en exercicis 
                 anteriors. ............................................................. 426.651,95 
 
       4.2.3. Pagaments pendents d’aplicació ........................... -6.309,04 
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       4.2.4. Saldos comptes de creditors 
                 no pressupostaris. ............................................ 2.168.315,69 
 
4.3. Fons líquids ...................................... ..............................................  1.447.159,86 
 
4.4. Romanent de Tresoreria Total ........................................................  6.471.569,97 
 
4.5. Saldos dubtós cobrament................................................................  -5.206.180,60 
 
4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament  
       afectat..............................................................................................  -4.756.071,33 
 
4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
       GENERALS.. ..................................................................................  -3.490.681,96 
 
SEGON.- Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir, 
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 777.058,42 euros, 
a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu. 
 
TERCER. Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2012, amb el detall que figura en l’expedient, per un import de 
17.535.663,60 euros. 
 
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia-Presidència, caldrà donar 
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.” 
 
 
L’alcalde informa que, tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, el regidor 
d’Hisenda farà una explicació sobre la liquidació del pressupost i posteriorment podran 
intervenir els Grups municipals que ho desitgin. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el resultat del 
tancament pressupostari de l’any 2012 va ser favorable, per un import de 
2.763.498,81€ i que els romanents de tresoreria, un cop fetes totes les previsions i 
afectacions pressupostàries corresponents, s’ha pogut rebaixar dels 3,9 als 3,490 
negatius. 
 
Abans d’entrar en detall vol recordar que en el pressupost del 2012 la devolució de 
principal que es va haver de portar a terme, atès que s’havien acabat les carències 
dels préstecs que en el seu moment havien estat demanats per la Corporació, va 
passar dels 3,8 milions de l’any 2011, als 8,93 de l’any 2012, és a dir, un diferencial 
d’uns 5 milions i escaig. 
En el decurs de l’any 2012 es van portar a terme, en alguns casos amb recursos 
ordinaris i en d’altres amb ajudes que es van poder aconseguir, una bona part de totes 
aquelles inversions que venien d’un període anterior i que no havien estat finançades 
en la seva totalitat, malgrat que algunes de les obres ja estaven finalitzades. Això va 
generar una despesa dins el pressupost del 2012  i que el 2013 s’acabarà de posar al 
dia. 
 
Recorda també que el 2012 hi va haver uns ingressos no previstos en concepte d’ajuts 
per a pagaments a proveïdors, per part del Ministeri, per un import d’uns 4,7 M€. 
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Tots aquests números, junt amb la resta de partides pressupostàries, han conformat 
aquest resultat positiu de 2.763.498,81€. 
 
A continuació passa a fer un resum d’aquests resultats. 
 
Diu que la disminució parcial dels 3,9 milions que hi havia a principis del 2012 s’ha  
reduït a 3,490. 
En el decurs de l’any s’han produït una sèrie de fets i d’accions que han anat aclarint 
situacions que tenien els expedients en tramitació, alguns dels quals, arribat aquest 
moment i en el tancament de l’exercici, és el moment adequat per saber com s’acaben 
resolent. 
Explica que hi ha una sèrie de modificacions de drets que tenia l’Ajuntament, algunes 
en sentit favorable i d’altres no, com partides de subvencions i d’altres drets que, per 
diferents motius, s’han donat de baixa i que ascendeixen a  969.000€. 
En el cas de les subvencions que són donades de baixa, bàsicament és perquè la 
subvenció que s’ha demanat no s’ha exhaurit al 100% perquè no s’han produït prou 
despeses per així justificar-la, però sí que tota la part que és subvencionable s’ha 
subvencionat, o perquè són subvencions que es concedeixen a l’Ajuntament però que 
per motius del compliment prescriptiu de la normativa –com ha passat en alguns casos 
al CiO-, al no obtenir el nombre de places mínim necessari per portar-lo a terme, ha 
calgut renunciar a alguna d’elles. 
També hi ha casos d’obres que venien subvencionades i que per motius de quadrar 
números finalment no s’ha pogut arribar a subvencionar el 100% perquè hi havia 
partides que no cobrien o no complien els criteris de la subvenció. 
 
Un altre capítol és el de l’anul.lació de liquidacions de recaptació, que puja a 250.000€, 
que també resta del resultat dels 2.763.498,81€ a què feia referència, bàsicament 
perquè s’han estimat recursos de coses que ja estaven quantificades en el pressupost 
com a cobrables, però que un cop analitzades s’han admès a tràmit i s’han resolt 
favorablement per a l’interessat, com multes o plusvàlues. 
Un altre cas és el de les persones que demanen ajornaments, a les quals se’ls calcula 
els interessos de demora, però que al cap d’un temps demanen un segon pacte 
d’ajornament, la qual cosa fa que calgui recalcular i donar de baixa els interessos 
anteriors i donar d’alta els nous, cosa que fa que es produeixi una certa quantia de 
càrrega en el tema de despeses, o d’altres temes menors com el desistiment de 
llicències urbanístiques o d’activitats sol.licitades, i altres resolucions sobre alteracions 
físiques o de titularitat de finques que també tenen afectacions quantificables 
econòmicament. 
 
Pel que fa a l’apartat de fallits de recaptació, que són aquelles partides que ja han 
seguit tot el procediment administratiu corresponent i que ha resultat infructuós el seu 
cobrament, arriba un moment en què cal donar-los de baixa de la comptabilitat perquè 
no apareguin anys posteriors. En aquest cas els fallits pugen 511.000€, dels quals uns 
450.000 corresponen al període que comprèn la darrera legislatura, que és quan va 
començar a donar símptomes la crisi actual, a partir del 2007 i principis del 2008. 
 
Un altre apartat és el de variacions de despeses amb finançament afectat, que són 
aquelles subvencions o ingressos que han arribat però que l’obra que han de finançar 
no s’ha portat a terme, i aquests recursos es treuen del resultat i es guarden per a 
l’any següent fins el moment que es porti a terme l’obra i es pugui liquidar allò que s’ha 
ingressat amb la despesa que es generi. 
 
Pel que fa a l’apartat de provisió per incidències de morosos, els equips tècnics 
municipals, concretament el departament d’Intervenció, han estat molt curosos i d’una 
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prudència extrema, des del punt de vista que totes aquelles coses que amb racionalitat 
tenien expectatives de ser considerades com a morosos, han estat degudament 
habilitades a la partida i quantificades com a tals, a fi i efecte de ser el màxim de 
realistes amb els resultats que al final es van publicitar.  
La xifra final de l’apartat de provisió de morosos puja a 5.206.000€, que augmenta un 
milió i escaig respecte a la del tancament de l’any anterior, amb la qual cosa  s’intenta 
sanejar de la manera més clara possible els comptes municipals, i aquest increment és 
el que ha representat una càrrega important en el resultat dels romanents acumulats i 
que ha fet que no es poguessin minorar més els 3,49 M€ que finalment queden.  
 
La previsió de la morositat ha anat evolucionant i mentre a l’any 2007 era d’uns 
853.000€, el 2008 ja va ser d’1.200.000€, el 2009 d’1.500.000€, el 2010 de 
2.400.000€, el 2011 de 3.900.000€, i el 2012 de 5.200.000, i aquí aquest milió i escaig 
de diferència ve donat per la situació de crisi que pateixen de forma directa les 
empreses i particulars de la ciutat, que els dificulta poder fer front als pagaments de les 
seves obligacions. 
 
Acaba dient que aquest és el resultat i l’explicació que l’equip de govern volia fer per 
tal d’ampliar la que havia sortit publicada a la premsa la setmana passada. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals de la CUP i del 
PSC, que han demanat per a intervenir. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la 
lectura que el seu grup fa sobre aquests números és preocupant. El GMCUP creu que 
el problema és de finançament i que caldria fer gestos decidits i clars en aquesta 
direcció per deixar clar que amb el finançament actual amb prou feines s’eixugarà el 
dèficit municipal. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el 
tancament d’un exercici pressupostari està ple de consideracions tècniques perquè és 
un tancament comptable, no tant d’interpretació política. 
La interpretació política que el seu grup fa és que des de fa una sèrie d’anys 
l’Ajuntament de Manresa es veu sotmès a allò que es veuen sotmeses totes les 
administracions.  
 
El romanent de tresoreria ha disminuït poc com a conseqüència que el pressupost del 
2012 va ser molt semblant al del 2011 i com que la diferència entre ingressos i 
despeses no pot ser molt acusada, és evident que això es tradueixi en què el 
romanent estigui situat en una franja, que en aquest cas el GMPSC celebra que vagi a 
la baixa, però vol assenyalar les dificultats que hi ha per reduir-lo amb aquesta 
situació. 
 
El GMPSC vol remarcar també que això reflecteix que els pressupostos es 
compleixen, que són realistes. Recorda que, de vegades, i no ho diu perquè hagi 
format part d’un govern anterior, l’últim pressupost que va fer l’anterior govern 
municipal va rebre la crítica que no era realista, quan en realitat hi va haver l’any 
passat la liquidació del 2011 es va demostrar que no només era realista sinó que 
s’havia contribuït a reduir el dèficit que a la liquidació del 2010 va arribar quasi als 8,5 
o 9 M de romanent negatiu, superior al que es va liquidar l’any passat i el que es 
liquida ara. 
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Això significa que aquesta administració fa temps que està fent un esforç per fer 
pressupostos realistes, que es compleixen, cosa que dóna l’evidència que s’estan 
complint i s’està fent el possible per reduir el dèficit. 
 
El finançament municipal ja fa anys que és insuficient, però no es pot oblidar que 
encara que hi hagués una altra fórmula de finançament, la crisi econòmica és 
devastadora i la morositat s’incrementa perquè hi ha particulars o empreses que no 
poden pagar els tributs municipals i la caiguda d’ingressos és general a causa de la 
crisi, i aquí és on hi ha realment  el problema. 
 
De vegades no s’entén molt bé que el romanent de tresoreria és la motxilla que es va 
arrossegant, que es redueix poc, cosa que el seu grup celebra, dintre d’un context 
restrictiu i d’un marge de maniobra molt limitat.  
 
Diu que aquests seran pressupostos amb els quals podran estar d’acord o no, però 
que són realistes i que es compleixen, que no contribueixen a generar més dèficit sinó 
que des de fa dos o tres anys estan ajudant a reduir el dèficit i a contenir l’hemorràgia 
que fa cinc anys amenaçava l’Ajuntament de portar-lo a una situació molt difícil. 
 
Com bé ha dit el regidor senyor Sala, la crisi no va començar ahir, sinó que tot el 
mandat anterior ja es va haver de conviure amb una davallada d’ingressos molt 
acusada. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que el tema del 
finançament de les administracions locals és un problema que a tots preocupa i que ja 
fa anys que es reclama i que requereix algun tipus de solució. 
 
Diu que els romanents han disminuït poc perquè, com ja ha explicat, les incidències 
que fan que s’hagi de regularitzar el resultat de l’any abans d’incorporar els romanents 
acumulats, les previsions de morositat i provisions en general han fet que la xifra a 
aplicar hagi resultat minsa per l’esforç que es va fer durant el 2012 per part dels 
regidors i de tots els treballadors de l’Ajuntament. 
 
Hi ha un problema que es va detectant i que es va convertint més en estructural que 
conjuntural fins que arribi el moment de la inflació i torni a passar a conjuntural, que és 
que donades les dificultats que la crisi està aportant a tots els nivells, i a totes les 
administracions, els cobraments costen molt més de realitzar i els que es realitzen per 
la via de l’ajornament i del fraccionament encara dificulten molt més el fet de poder 
tenir liquiditat a les arques municipals. 
En aquest sentit, creu que s’hauria d’agrair molt especialment a les empreses i als 
particulars que aquest any han donat confiança a l’Ajuntament i han permès avançar el 
cobrament d’alguns impostos, la qual cosa permetrà durant uns dos o tres mesos 
poder recuperar situacions que des del desembre havien quedat ajornades no per falta 
de voluntat sinó per falta de liquiditat. 
 
El compromís de l’equip de govern és el de continuar treballant per intentar mantenir 
una línia de coherència amb el pressupost i amb els resultats, a fi i efecte que en un 
termini breu es puguin tornar a posar en marxa plans d’inversió i que es pugui convertir 
aquests plans d’austeritat que avui dia estan primant, en plans de normalitat que donin 
més recursos per a les tasques i les obligacions que l’Ajuntament, com a elements 
bàsics i de servei, ha de portar a terme. 
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2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2181, de 4 de març de 
2013, sobre modificació de la composició de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Modificar la composició de la Comissió Municipal de Protecció Civil, de tal 
forma que queda integrada pels membres següents: 
 
President:  Sr. Valentí Junyent i Torras, alcalde president de l’Ajuntament de 

Manresa. 
 
Sots president: Sra. Olga Sanchez i Ruiz,  regidora delegada de Seguretat 

Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, o persona que la 
substitueixi. 

 
Vocals: Sr. Alfonso Sanchez i Ruiz, cap del Servei d’Emergències i 

Protecció Civil, o persona que el substitueixi.    
 

Sr. Jordi Mora i Soria, Inspector cap de la Policia Local de 
Manresa, o persona que el substitueixi. 
 

 Sr. Jordi David Soler Mas, Cap del parc de Bombers de 
Manresa, o persona que el substitueixi. 

 
 Sr. Manuel Sanchez i Granados, Sotscap de l’ABP Bages, o 

persona que el substitueixi.  
 
 Sra. Elisenda Solsona i Serrat, cap de la Secció de Salut de 

l’Ajuntament de Manresa, o persona que la substitueixi. 
 

Sr. Xavier Jovés i Garcia, tècnic de Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Manresa, o persona que el substitueixi 
 

Secretaria: Sra. Montserrat Morros i Martínez, cap de la Secció Jurídica 
administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, o 
persona que la substitueixi. 

  
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2461, d’11 de març de 

2013, sobre actualització del Pla Específic Municipal per incident o 
emergència al Túnel de Viladordis de FGC de Manresa.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1r.- Actualitzar el contingut del Pla Específic Municipal per incident o emergència al 
Túnel de Viladordis de FGC de Manresa, en el sentit d’incorporar en aquest les 
modificacions proposades en l’informes emès al respecte per la responsable de 
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Protecció Civil dels Serveis Territorials de la Catalunya Central (Departament 
d’Interior), adjunt a la present resolució. 
  
2n.-  Trametre el nou text del Pla Específic Municipal per incident o emergència al 
Túnel de Viladordis de FGC de Manresa, a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 
 
3r.-  Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es 
celebri.” 
 
 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2601, de 13 de març de 

2013, sobre activació del Pla Municipal per Nevades. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Activar amb efectes de les 14.10 hores del dia 13 de març de 2013,  i en 
fase d’alerta el Pla Municipal per Nevades, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 
de desembre de 2002, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2602, de 14 de març de 

2013, sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Desactivar, amb efectes de les 08.00 hores del dia d’avui (14 de març de 
2013) el Pla d’emergència de nevades, activitat en fase d’alerta, per resolució de data 
13 de març de 2013, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va 
motivar la seva activació i que les previsions meteorològiques per les properes hores 
no preveuen risc de nevades, sinó millora de la situació de forma generalitzada, 
elements que determinen i aconsellen aquesta desactivació. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les Bases 

d’execució del pressupost per a l’exercici 2013. 
 
Es fa constar que el senyor Pere Culell s’incorpora a la sessió a l’entrar en el 
coneixement d’aquest punt. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de març de 2013, que es transcriu a 
continuació:  
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“El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova la Llei Reguladora 
de les hisendes Locals, concretament l’article 165, estableix que les bases d’execució 
del pressupost són part integrant del pressupost general. 
L’article 169 de la mateixa llei estableix el procediment d’elaboració i aprovació del 
pressupost general. 
 
Per altra banda, l’article 22.e. de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació del pressupost general. 
L’Ajuntament, en data 19 de febrer de 2013, va aprovar definitivament el pressupost 
general de l’exercici 2013, incloent les bases d’execució del Pressupost pel mateix 
exercici. 
 
Vist les propostes d’Organització i Recursos Humans  i de Serveis a les Persones, per 
tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. Modificar l’article 5è.-Nivell de vinculació jurídica dels crèdits de les Bases 
d’Execució del Pressupost afegint vinculacions corresponents als Capítol 1 i 
aplicacions de dietes i locomoció, modificant també les polítiques de despesa  32, 33, i 
34 quedant redactat de la manera següent: 
 
ARTICLE 5è.- NIVELL DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS 
 
Els crèdits per a despeses dels diferents pressupostos que integren el general es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats de 
conformitat amb les diferents àrees de despesa i capítols econòmics aprovats o les 
modificacions que així mateix s’aprovin. 
 
Els crèdits autoritzats a què es fa referència al paràgraf anterior tenen caràcter limitatiu 
i vinculant. La vinculació jurídica dels crèdits esmentats queda fixada, d’acord amb allò 
que autoritzen els articles 28 i 29 de l’esmentat Reial Decret 500/1990, a nivell 
d’aplicació pressupostària, amb excepció de les vinculacions que es detallen a 
continuació:  
 
 
   011 2  Préstecs ens del sector públic     
   011 3  Préstecs d’altres instit.finanç.priv.     
   011 4  Operacions de Tresoreria      
           
   130 0  Estructura general de la seguretat   
           
   132 0  Seguretat i ordre públic   
           
   133 1  Programa de Mobilitat i Transport   
           
   134 0  Protecció civil    
           
   135 0  Servei d'extinció d'incendis   
           
   150 1  Direcció de l'Àrea de Territori   
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   151 1 0 Direcció Servei d'Urbanisme   
   151 1 1 Planejament Urbanístic   
   151 1 2 Gestió Urbanística    
   151 1 3 Llicències i protecció de la legalitat  
           
   151 2 0 Direcció Servei de Projectes Urbans  
   151 2 1 Espais públics    
   151 2 2 Inversions en espais públics   
   151 2 3 Edificis municipals    
   151 2 4 Manteniment d'edificis municipals   
           
   152 0  Habitatge    
           
   155 1 0 Direcció del servei de manteniment de la via pública 
   155 1 1 Manteniment de la via pública   
           
   162 0  Aportació al Consorci de Residus   
           
   162 1  Recollida de residus    
           
   163 1  Neteja de la via pública   
           
   164 0  Administració i gestió de serveis funeraris  
   164 1  Cementiri    
           
   165 1  Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes  
           
   166 1  Ciutadania, barris i serveis públics      
           
   171 1  Manteniment de Parcs i Jardins   
           
   172 1  Programa de Medi ambient   
           
   221 7  Altres prestacions econòmiques    
           
   230 0  Àrea de serveis a les Persones   
   230 1  Administració general de Serveis Socials  
           
   231 0  Atenció social bàsica    
   231 1  Ajuts econòmics    
   231 2  Emergències socials    
   231 3  Habitatge social    
   231 4  Centres Oberts    
   231 5  Punt de Trobada    
   231 6  Menjador social    
   231 7  Promoció de la dona     
   231 8  La Kampana      
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   233 0  Atenció a domicili    
   233 1  Transport adaptat    
   233 2  Residencies municipals   
           
   235 1  Programa de la Gent Gran   
   235 2  Cooperació Tercer Món   
   235 3  Estudis Socials i Pla d'Inclusió   
   235 4  Programa de Joventut   
   235 6  Civisme   
   235 7  Programa d'Acollida   
   235 8  Participació   
           
           
   241 0  Estructura General Ocupació    
   241 1 0 PEMO     
   241 1 1 RMI     
   241 1 2 Acollim     
   241 1 3 QualifiCAT II    
   241 1 4 Altres Serveis    
   241 2 0 Formació Ocupacional   
   241 2 1 Form.En Serveis a la Dependència  
   241 5 0 Projecte Atenea    
   241 6 0 Oficina Tècnica Laboral   
   241 7 0 Escola Taller i Cases d’Oficis    
   241 7 1 PQPI (aula jove i PTT)   
   241 7 2 Laboràlia    
   241 7 3 Projecte SUMA     
   241 8  Treball als Barris    
   241 9  Foment de l'Economia Social   

   

 
 

31.2 0  Hospitals , Serveis assistencials i centres de salut 
   31 3 0  Serveis de Salut. Estructura   
   31 3 1 0  Promoció de la salut i prevenció de la malaltia 
   31 3 1 1 Atenció a les drogodependències    
   31 3 2 0  Salubritat pública    
   31 3 2 1  Zoonosis    

   

 
 
        

   32  0 0  Estructura    
   32  0 1  Planificació educativa   
   32  0 2  Serveis territorials d'educació   
   32  1 0  Llars d'infants    
   32  1 1  Centres d'educació infantil i primària  
   32  2 0  Conservatori Municipal de Música   
   32  2 1  Escola d'art    
   32  2 2  Escola d'adults    
   32  3 0  Dinamització educativa   
   32  4 0  Menjadors i transport escolar   
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   33  0 0  Administració i Serveis generals de cultura  
   33  2 0  Biblioteques i foment de la lectura  
   33  2 1  Arxiu     
   33  3 0  Museus     
   33  3 1  Arts plàstiques i exposicions   
   33  4 0  Equipaments culturals de proximitat  
   33  4 1  Formació i acció sociocultural   
   33  4 2  Promoció de la Cultura Popular i Tradicional  
   33  5 0  Teatre, Música i Dansa   
   33  5 1  Cinema i audiovisual    
   33  6 0  Arqueologia i Protecció del Patrimoni  
   33  6 1  Recerca,  Preservació i Difusió del Patrimoni  
   33  8 0  Cicle Festiu    
   33  8 1  Fires, Festivals i Esdeveniments   
           
   34  0 0  Administració general de l'esport   
   34  1 0  Esport en edat escolar   
   34  1 1  Esport de lleure i competició   
   34  1 2  Formació d'agents esportius   
   34  1 3  Complex Nord    
   34  2 0  Gestió del manteniment ordinari  
   34  2  1  Millores i manteniment extraordinari    
   34  2 3  Piscina municipal    
           
   422 0  Empresa i Innovació. Estructura general  
   422 1  Emprenedoria i creació d'empreses  
   422 2  Sistemes productius locals   
   422 3  Xarxes de cooperació transnacionals  
   422 4  Sistema d'indicadors i coneixement de la realitat econòmica 
           

   422 5  
Parc Central. Parc Tecnològic Catalunya 
Central      

           
   431 0  Promoció del sector comercial. Estructura general 
   431 1  Fires, Mercats i altres esdeveniments  
   431 2  Ordenació, promoció i dinamització del Sector comercial 
   431 3  Mercat municipal de Puigmercadal  
           
   432 0  Promoció Turística    
           
   440 0  Administració general del transport  
           
   442 0  Infraestructures del transport   
           
   454 0  Camins veïnals    
           
   463 0  Suport i extensió universitària   
           
   491 0  Tecnologies i societat de la informació  
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   493 0  Oficina comarcal de Defensa al Consumidor  
           
   912 0  Regidories    
   912 1  Alcaldia     
   912 2  Comunicació    
           
   920 0  Serveis generals    
   920 1  Recursos Humans    
   920 2  Secretaria    
   920 4  Sistemes d'informació   
   920 5  Salut Laboral    
           
   920 6 0 Edificis administratius    
   920 6 1 Edificis administratius centrals   
   920 6 2 Altres edificis administratius   
           
   925 0  Oficina d'informació i atenció al ciutadà  
         
   93   1 0  Direcció Àrea Econòmica   
   93   1 1  Servei d'Intervenció    
   93   2 0  Gestió Tributària    
   93   4 0  Tresoreria i Recaptació   
           
   943 0  Transferències  a  Ajuntaments    
           
 
Vinculació a nivell de classificació econòmica 
 
CAPITOL  1 - DESPESES 
 

Clau de vinculació 

Programes 

Clau de vinculació 

Econòmica 

130 12 

130 13 

133 12 

15 12 

15 13 

163 12 

164 12 

164 13 

17 12 

17 13 

23 12 
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23 13 

24 12 

31 12 

31 13 

32 12 

32 13 

33 12 

33 13 

34 12 

34 13 

4 12 

9120 100 

912 12 

9121 13 

92 12 

92 13 

93 12 

93 15 

241 143 

15 160 

164 160 

17 160 

23 160 

241 160 

3 160 

4 160 

9 160 

 
 CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 
 ARTICLE 20- vinculació  a nivell d’article 
  
 ARTICLE 21- vinculació  a nivell d’article 
  
 CONCEPTE 220- vinculació a nivell de concepte 
  
 CONCEPTE 221- vinculació a nivell de subconcepte 
 221.03 - Combustibles i carburants 
 221.04 – Vestuari 
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 221.05 - Productes alimentaris 
 221.06 - Productes farmacèutics i material sanitari  
 221.10 – Productes neteja i condicionament 

 

Excepte el subconceptes: 
221.00 -  Energia elèctrica 
221.01 -  Aigua 
221.02 -  Gas 
Que es vincularan a nivell de concepte 
 

 CONCEPTE 222- vinculació a nivell de concepte 
 222 – Comunicacions 
  
 CONCEPTE 223- vinculació a nivell de concepte 
 223 – Transports 
  
 CONCEPTE 224- vinculació a nivell de concepte 
 224 - Primes d’assegurances 
  
 CONCEPTE 225- vinculació a nivell de concepte 
 225 -  Tributs 
  
 CONCEPTE 226 -  vinculació a nivell de concepte 
  
 CONCEPTE 227 – vinculació a nivell de subconceptes 
 227.00 - Neteja i higiene 
 227.01 – Seguretat 
 227.04 - Custòdia i dipòsit 

 
227.06 - Estudis i treballs tècnics 
227.09 - Concessió retirada vehicles 

 227.99 - Altres treballs realitzats per altres empreses 
  
 EXCEPCIÓ A L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’ATENCIÓ A DOMICILI 

 

Com a excepció queden vinculades entre elles les següents aplicacions pressupostàries: 
233.0.227.01 Atenció a domicili. Seguretat 
233.0.227.99  Atenció a domicili. Altres treballs realitzats per altres empreses.  

  
 ARTICLE 23 - vinculació a nivell d'article 

 
230 i 231 – dietes i locomoció 
 

Clau de vinculació 

Programes 

Clau de vinculació 

Econòmica 

130 23 

133 23 

15 23 

16 23 

17 23 

2 23 

3 23 
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4 23 

9 23 

 
 CONCEPTE 233 – vinculació a nivell de concepte 
 233 -  altres indemnitzacions 
  
 CAPÍTOLS  3 i 9 – DESPESES FINANCERES I D'AMORTITZACIÓ 
 Vinculació a nivell de capítol 
  
 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 Tot el capítol a nivell de subconcepte 
  
 EXCEPCIÓ  AL SUBCONCEPTE 489.20 SUBVENCIONS NOMINATIVES 
 El subconcepte 489.20  subvencions nominatives quedarà vinculat a nivell d’aplicació pressupostària 
  
 CAPÍTOL 6 – INVERSIONS 
  
 VINCULACIONS PER SUBCONCEPTES 
 600.00 - inversions en terrenys 
 600.01 - Inversions en terrenys, patrimoni municipal del sòl 
 600.02 - Enderrocs i altres actuacions subsidiàries 
 609.01  -Honoraris redacció projectes 
 609.02 - Urbanització espais públics 
 609...   - Urbanització (...) 
 619.01 – Renovació ferms i voreres 
  
 VINCULACIÓ PER CONCEPTES: 
 622 - Edificis i altres construccions 
 623 - Maquin., instal·lacions i utillatge 
 624 - Material de transport 
 625 - Mobiliari i estris 
 626 - Equips per a processos d'informació 
  
 VINCULACIÓ PER SUBCONCEPTE 
 627 - projectes complexos 
  
 CONCEPTE 632 - vinculació a nivell de concepte 
 632 - Edificis i altres construccions 
  
 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
 Tot el capítol vinculat a nivell de subconcepte 
  
 EXCEPCIONS ALS CAPÍTOLS 6 I 7 
 La vinculació serà a nivell de partida en aquelles aplicacions pressupostàries del capítol 6 i 7 que estan 
 finançades amb subvencions finalistes. 
 
2. Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i a la seva exposició pública 
pel termini de 15 dies hàbils, de conformitat a l’establert a l’article 169.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. de 5 de març.” 
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El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, informa que aquest dictamen 
proposa dues modificacions de les Bases d’execució del pressupost per al 2013. 
 
La primera és un canvi en el nivell de vinculació jurídica amb partides de nòmina, que 
degut a les modificacions que van sortir amb la Llei d’estabilitat pressupostària de cara 
al pressupost del 2013, el que abans es podia fer de forma genèrica o agrupada, ara 
caldrà que es faci amb més detall i amb la vinculació es guanyarà més agilitat que la 
que hi havia. 
 
La segona fa referència a una sol.licitud del departament de Cultura, Ensenyament i 
Esports, en el sentit que les vinculacions de les partides, que eren de tres dígits, 
passin a ser de dos dígits, amb la mateixa finalitat i tenir més agilitat en l’execució de 
les despeses. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 
abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar debatre conjuntament els 
dictàmens 4.1.1 i 4.1.2 i fer la votació separada. 
 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 2/2013, dins del pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2013 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. 
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Tercer.- 
 
Modificació de finançament 
 
L’aportació de 54.918,00 prevista al Pressupost Inicial a l’aplicació 151.22.609.45, 
canviar-la a l’aplicació 422.5.632.00 per una part dels 602.000,00 recursos ordinaris 
previstos inicialment i destinar-los a la nova aplicació 151.22.741.01, quedant els 
finançaments amb el següent detall: 
 
Aplicació pressupostària 151.22.741.01 Inversions en espais públics.- Aigües de 
Manresa, S.A. 
 
Finançament: 
 Contribucions especials ..................................................54.918,00 
 Recursos ordinaris ..........................................................54.918,00 
 Total..............................................................................109.836,00 
 
Aplicació pressupostària 422.5.632.00 Parc Central.- Edificis i altres construccions. 
 
Finançament: 
 Subvenció FEDER ........................................................210.000,00 
 Subvenció Diputació .....................................................105.000,00 
 Altres aportacions ...........................................................54.918,00 
 Recursos ordinaris ........................................................547.082,00 
 Total..............................................................................917.000,00 
 
Quart.- 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 2/2013 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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“ 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 4/2013, dins del pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda de 13 de març de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2013 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 4/2013 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
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interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 

 
 
 
 
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, informa que pel que fa al 
dictamen 4.1.1 les partides a modificar són les següents:  
 
La Secretaria General demana un canvi de partides per fer front al pagament de la 
compra d’un vehicle que fins ara tenia mitjançant un contracte de rènting i que en 
finalitzar l’empresa va oferir la possibilitat de comprar-lo per un preu de 4.000€.  
Aquest vehicle només ha estat portat per personal de la casa adscrit al servei de 
Notificadors de la Secretaria i l’oferta s’ha considerat prou atractiva per fer-ne 
l’adquisició. 
 
La Secció d’Ocupació proposa la creació d’una nova aplicació pressupostària per al 
Programa Joves per a l’Ocupació.  
Quan es va estructurar la forma amb què es portaria a terme l’execució de la despesa 
es van crear unes partides per a executar aquest programa, però en una reunió amb el 
SOC, a mitjan febrer, es va especificar que una part de les despeses havia de ser amb 
una finalitat molt específica, en forma d’incentius mensuals per als joves que portessin 
a terme aquest pla d’ocupació. Els recursos hi eren però no en la partida que permetia 
fer front a aquest pagament i el que es fa és resituar els 48.000€ d’una partida a l’altra 
com preveu la normativa del programa esmentat 
Amb el mateix canvi de partides s’aprofita per fer la creació d’una partida a nivell 
d’estructura general, amb 1.800€, partint de la general del propi programa del SOC. 
 
Una altra proposta també del la Secció d’Ocupació, proposa la creació d’una nova 
aplicació pressupostària per poder contractar el lloguer d’un local per impartir les 
classes d’imatge personal del Programa de Qualificació Professional Inicial, les quals 
s’han de fer en un tipus d’aula homologada. 
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L’Ajuntament mai ha tingut aules d’aquestes i cada cop que es porta a terme aquesta 
assignatura en concret es lloga una aula a una empresa que ja les té homologades, la 
qual cosa permet portar a terme amb tots els requisits l’esmentat curs. 
 
Des del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Participació es demana la creació d’una 
nova aplicació pressupostària per reforçar la partida del Casal Juvenil La Kampana, 
concretament pel període d’abril a juny i pel de juliol a desembre, aquest últim per la 
via d’una concessió en què ja s’està treballant. Com que no hi ha la garantia de poder-
ho tenir adjudicat abans del 30 de juny, s’ha considerat oportú habilitar la partida per 
arribar fins aquell moment i a partir d’aquí poder tenir la cobertura d’una concessió 
administrativa. 
 
Els recursos per habilitar aquesta partida, per import de 30.552€, provenen d’estalvis 
que ja estan quantificats i informats favorablement, en l’apartat d’interessos financers. 
El fet que els tipus d’interès estiguin a la baixa ha permès que de les previsions fetes 
en el seu moment hi hagi uns estalvis que ho facin possible. 
 
Par part del mateix servei es demana la creació d’una nova partida per al Programa 
d’ajudes al pagament de plusvàlues, en compliment del compromís adoptat el mes de 
gener, per als casos de desnonaments i entregues amb dació de pagament. Aquesta 
partida tindrà una dotació de 20.000€ i també es nodreix dels estalvis d’interessos 
financers. 
 
Una altra partida que es demana suplementar, de 41.901,09€ és per atendre 
l’ampliació de la concessió del Servei a domicili que porta a terme la FUSSAM. 
 
S’ha fet un estudi de les hores que requeria ampliar i, d’acord amb Serveis Socials, es 
demana un reforç i l’habilitació de la partida es fa amb recursos que es detreuen de la 
partida d’interessos financers. 
 
D’una sèrie d’estalvis per import de 14.177€ respecte a la partida pressupostària 
inicial, sobre seguretat (alarmes), la previsió de la qual va ser superior que el contracte 
que finalment es va signar, des dels Serveis de Territori es proposen reconduir-ho per 
crear alguna partida nova de seguretat d’algun element no previst per al 2013, com 
l’Espai motor, i de maquinària i instal.lacions, com a conseqüència de l’avaria de 
l’aparell elevador del Cementiri que s’ha substituït per un altre de segona mà. 
 
Per últim, en el Pla d’inversions hi havia una partida que feia referència a les obres del 
carrer Serarols, on hi havia l’aportació d’una empresa privada i de l’Ajuntament de 
Manresa. Com que aquesta aportació s’ha considerat més adient aplicar-la a una altra 
obra, concretament al Parc Central, l’únic que es fa és un canvi de finançament, però 
no es canvien ni els imports i les partides queden compensades i quadrades. 
 
Pel que fa al carrer Serarols el 50% anirà amb contribucions especials i la resta amb 
recursos ordinaris, i la part de l’empresa privada quedarà aplicada a la partida de 
finançament del Parc Central. 
 
Pel que fa al dictamen 4.1.2 el Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports,  proposa un 
canvi de partides de 48.500€, atès que per error material es va fer constar un número 
de codi diferent del que corresponia. 
 
Demana el vot favorable a ambdós dictàmens. 
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L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 
abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 
abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

diversos articles de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per 
a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament 
d’activitats de qualsevol naturalesa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda de 8 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació:  
 
“El cap del Servei de Gerència ha emès la proposta següent, per a l’establiment de la 
tarifa de la taxa reguladora del control per a activitats recreatives de les atraccions de 
les fires, per a que sigui d’aplicació immediata per a les activitats recreatives de les 
atraccions de les fires al carrer que se celebrin a Manresa. 
 
Cada fira que se celebra a Manresa requereix que cada atracció que s’ubica al carrer 
passi un control per part d’una Entitat Ambiental de Control acreditada per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Es considera que la millor opció és que l’Ajuntament de Manresa contracti una 
empresa especialitzada per fer els esmentats controls. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció de Gestió Tributària. 
 
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en 
l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa. 

ARTICLE 2 

S’afegeix una lletra i) a l’apartat 3, amb el redactat següent: 

i) Control per a activitats recreatives de les atraccions de les fires 

 

ARTICLE 5 

S’afegeix un epígraf 14, amb el redactat següent: 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

14 Control per a activitats recreatives de les atraccions de les 
fires 

36,30

 Aquesta tarifa és compatible i independent de la taxa que 
s’acrediti per l’atorgament de la llicència per l’activitat de 
les atraccions 

 
 
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant 
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més 
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període 
sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, l’acord adoptat restarà 
aprovat definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província l’acord elevat a definitiu, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació 
esmentada al BOP.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, informa que el dictamen 
proposa la creació d’una taxa per a les atraccions de fira, que correspon a un control 
que han de passar les atraccions cada cop que s’implanten en una ubicació nova, el 
qual l’ha de realitzar una entitat ambiental de control. 
L’equip de govern proposa que aquesta taxa de 36,30€ es cobri cada cop que una 
atracció s’implanti a la ciutat i demana el vot favorable. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU, 1 GMPxC 
(Sr. Sebastià Llort) i 2 GMCUP) i 10 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 1 
GMPxC (Sr. Albert Pericas), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la Mesa 

General de Negociació referent a la determinació de l’import a percebre 
pel personal al servei de l’Ajuntament de Manresa en concepte de 
gratificacions  per serveis extraordinaris, nocturnitat i festivitat.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació de 8 de març de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“La representació de l’Ajuntament i la representació sindical del personal, en el sí de la 
Mesa General de negociació han arribat un acord respecte a matèries comunes del 
personal funcionari i laboral. 
 
L’article 38 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic determina que els representants de 
les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la representació 
de les organitzacions sindicals legitimades a l’efecte. 
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Atès que de conformitat amb el que preveu l’article 36 de dita norma, la Mesa General 
de Negociació serà competent per negociar totes aquelles matèries i condicions de 
treball comunes al personal funcionari i laboral de cada administració pública. 
 
Atès que el contingut de l’acord no comporta increments retributius per al personal al 
servei d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que l’article 38.3 del mateix  Estatut Bàsic  disposa que el acords als que s’arribi 
en les Meses de Negociació per tal que tinguin validesa i eficàcia serà necessària 
l’aprovació expressa i formal per part de l’òrgan competent. 
 
Atès que és competència del Ple de la Corporació Municipal la ratificació de l’ acord. 
 
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’Ajuntament de Manresa 
i la representació sindical en el sí de la Mesa General de negociació  i aprovar 
plenament i amb tots els seus efectes l’acord de que consta en l’Acta que s’adjunta 
com annex a aquest dictamen, per la qual es fixa l’import a percebre pel personal al 
servei de l’Ajuntament en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris, 
nocturnitat i festivitat. 
 
2. Els efectes de l’Acord que es ratifica retrotraurà la seva vigència a 1 de gener de 
2013. 
 
3. Facultat al senyor Alcalde President per l’execució de les determinacions 
contingudes en els anteriors acords.” 
 

ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES 
DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

 
Manresa, 8 de març de 2013 
 

Reunits 
 
En representació de les seccions sindicals: 
 

• XXX, en representació de CCOO 
• XXX, en representació de LLUITA-CSIF 
• XXX, en representació del SPPME-CAT 
• XXX, en representació de la CGT 
• XXX, en representació d’UGT 
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El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, informa que es tracta de 
ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Manresa, que 
afecta a les hores extres i als plusos de nocturnitat i de festivitat. 
Fins ara el Conveni preveia que es farien mitjançant fórmules de càlcul, però la Mesa 
de Negociació va acordar canviar-les per un preu fix, tant per a les hores extres en 
funció de cada categoria i persona, com també per als complements de nocturnitat i de 
festivitat. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPxC 
i 2 GMCUP) i 9 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP), 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 i Paisatge 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del reconeixement de crèdit 

extrajudicial a favor de la societat ABCD ALQUIREP SL per un import de 
15.227,85€ IVA inclòs en concepte de subministrament d'un carretó 
elevador per al  Cementiri Municipal. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
de 27 de febrer de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis jurídics municipals i la Cap del Servei de Serveis del Territori  han 
emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor de les 
persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.  
 



Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 de març de 2013                     36 
 

Ramon Bacardit Reguant, tinent d'alcalde regidor delegat d'Urbanisme, Paisatge i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor : ABCD ALQUIREP, SL 
                 NIF: B64161334 
Adreça:  Santa Maria de Queralt, 1.  08611-IGUALADA 

Concepte: subministrament d’un carretó elevador pel Cementiri Municipal 

Import:  15.227,85 €. IVA inclòs” 

 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, informa que l’aparell elevador 
que s’utilitza al Cementiri municipal per posar els fèretres als pisos alts, es va espatllar 
després de 25 anys de servei i de moltes reparacions de manteniment, la qual cosa va 
obligar a substituir-lo per un de nou i poder seguir prestant el servei.  
Aquesta despesa no prevista al pressupost obliga a crear una partida amb la fórmula 
del crèdit extrajudicial per import de 15.227,85€. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Presidència de l’Àrea de Serveis a les Persones 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protocol anomenat Pacte de 

Ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social a subscriure entre 
l’Ajuntament de Manresa, grups polítics amb representació al Ple i les 
entitats representatives dels interessos sindicals i empresarials. 

 
El secretari presenta el dictamen del President de l’Àrea de Serveis a les Persones de 
12 de març de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
Atès que en el marc actual de crisi econòmica es produeix un consens generalitzat 
entre governs i agents econòmics sobre la necessitat d’adoptar mesures urgents per 
pal·liar les situacions de vulnerabilitat social, a més d’intentar contribuir a la 
recuperació de l’activitat econòmica i l’ocupació. 
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Atès que existeix el convenciment que aquestes mesures han de ser el resultat d’un 
acord polític i social el més ampli possible, l’Ajuntament de Manresa ha impulsat 
l’elaboració d’un pla d’actuació consensuat amb els agents econòmics locals 
―Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, PIMEC Catalunya Central, Federació 
Empresarial de la Catalunya Central, Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà i 
Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà―. També hi ha participat els grups polítics 
representats al Ple de la Corporació. 
 
Atès que, al llarg de diverses reunions mantingudes, n’ha resultat el document 
anomenat Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, el qual 
plasma una sèrie de línies de col·laboració i actuacions a realitzar per part de les 
diferents parts, dirigides a impulsar l’activitat econòmica, la generació d’ocupació i la 
preservació dels nivells bàsics de protecció social. 
 
Atès que amb anterioritat a la formalització de l’acord, és voluntat del govern municipal 
que sigui sotmès a l’aprovació del Ple de la Corporació per tal que els diferents grups 
polítics que hi són representats corroborin la seva conformitat i adhesió. 
 
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.  
 
La possibilitat de signar convenis de col·laboració es troba recollida en els articles 303 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, 
activitats i serveis dels ens locals així com els articles 6 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú i 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i 
de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.  
 
Altrament l’article 110 de l’esmentada llei 26/2010 fixa els elements que han de 
contenir els protocols que subscriuen les Administracions Públiques. 
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de comerç i per la Tècnica d’Administració 
General, ambdós de data 12 de març de 2013. 
 
En conseqüència, com a President de l’Àrea de Serveis a les Persones i Portaveu del 
Govern, proposo al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Protocol anomenat Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la 
cohesió social a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa, grups polítics amb 
representació al Ple, la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, la 
Federació Empresarial de la Catalunya Central, la Unió de Sindicats de CCOO Bages-
Berguedà i la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà que s’adjunta a aquest 
dictamen. 
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Segon.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui signar el document objecte d’aprovació.” 
 
 

“PACTE DE CIUTAT PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA COHESIÓ SOCIAL 
 

 
Manresa, ........ 
 
REUNITS 
 
D’una banda l’Il.lm. Sr: VALENTÍ JUNYENT TORRAS, amb DNI núm...............,   Alcalde 
President de l’Ajuntament de Manresa,  
 
De  l’altra, el Sr.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup municipal.... 
 
De  l’altra, el Sr.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup municipal.... 
 
De  l’altra, el Sr.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup municipal.... 
 
De  l’altra, el Sr.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup municipal.... 
 
De  l’altra, el Sr.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup municipal.... 
 
De  l’altra, el Sr.............................., amb DNI. núm.........., representant del grup municipal.... 
 
De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Manresa 
 
De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ................ de Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya (PIMEC) – Catalunya Central 
 
De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., .................. de la Federació Empresarial 
de la Catalunya Central  
 
De l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., .................... de Unió de Sindicats de 
CCOO Catalunya Central 
 
I de l’altra, el/la senyor/a ............., amb DNI. núm.........., ............... de la Unió Intercomarcal 
UGT Bages-Berguedà 
 
 
INTERVENEN 
 
El Sr.  VALENTÍ JUNYENT TORRAS, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions 
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de 
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça.Major,  1, i CIF P-0811200-E, assistit pel 
Secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis Gonzalez Leal. 
 
Els Srs. ....................., com a representants dels grups municipals ............................. 
 
El Sr. ....,  en la seva qualitat de ............... de la Cambra Oficial de Comerç i Industria de 
Manresa, amb domicili a Manresa, Muralla del Carme 17-23 2a planta (edifici Can Jorba) i el 
CIF ...............,  
 
El Sr. ....,  en la seva qualitat de ........... de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) – 
Catalunya Central, amb domicili a efectes de notificacions a Manresa, carrer Castelladral 5-7 
Pol. Ind. Els Dolors (Palau Firal) i el CIF ................. 
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El Sr. ....,  en la seva qualitat de .............. de la Federació Empresarial de la Catalunya Central 
P, amb domicili a Manresa, Passeig Pere III, 17, ent. 1a i el CIF ............ 
 
El Sr. ....,  en la seva qualitat de .......... de la Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà, 
amb domicili a efectes de notificacions a Manresa, Passeig Pere III, 60, 3r i el CIF ................. 
 
El Sr. ....,  en la seva qualitat de ......... de la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà de la 
Unió de Sindicats de CCOO Bages-Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a 
Manresa, Passeig Pere III, 60-62, 2n  i el CIF .................. 
 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat legal per a subscriure aquest document  en virtut dels 
acords dels respectius òrgans de les institucions esmentades i acorden les següents 
estipulacions: 
 
 
PREÀMBUL 
 
Al llarg dels darrers anys en els països industrialitzats s’ha consolidat un escenari econòmic 
profundament negatiu. A l’Estat, l’evolució dels indicadors econòmics dibuixa un deteriorament 
de l’activitat ja des de l’any 2007, entrant plenament en recessió a partir de la segona meitat de 
2008 amb el col·lapse del sector immobiliari. Després d’una primera fase de diagnòstics erràtics 
i expectatives més o menys conjunturals, hores d’ara es constata a tots nivells la duresa i 
persistència d’aquesta crisi. 
 
A diferència d’episodis anteriors, l’actual cicle contractiu és de més profunditat i té uns efectes 
multilaterals que dificulten la seva superació. A més, presenta un seguit de singularitats que 
augmenten la incertesa sobre la perspectiva econòmica del país. Entre aquestes, la pertinença 
a la Unió Econòmica i Monetària que condiciona el marge de maniobra de les polítiques 
econòmiques; també, el solapament amb la crisi del sector financer i la consegüent restricció 
de crèdit als sectors productius; i, finalment, la precarietat financera en que es troben les 
administracions el qual impedeix l’adopció de plans d’estímul. 
 
A nivell local, la mera evolució de les dades sobre el mercat laboral de Manresa ja resulta ben 
eloqüent en relació al procés viscut. La trajectòria històrica de l’ocupació havia estat de 
creixement sostingut entre els anys 1996 i 2006. Des del començament de la crisi, l’ocupació 
registrada ha anat disminuint constantment, fins el punt que el treball per compte aliè a la ciutat 
ha retornat a nivells de deu anys enrere. Aquesta retrocessió ens ha deixat en el trajecte unes 
xifres d’atur històriques. La mateixa evolució negativa s’observa en els guarismes d’activitat, 
renda i consum, com es detalla més endavant. 
 
En aquest marc, es produeix un consens generalitzat entre governs i agents econòmics sobre 
la necessitat d’adoptar mesures urgents per pal·liar les situacions de vulnerabilitat laboral, amb 
el convenciment que aquestes han de ser el resultat d’un acord polític i social el més ampli 
possible. La crisi ha ampliat la base social en risc d’exclusió i ha situat en els canals de l’ajuda 
pública i la solidaritat a un nombre creixent de famílies. Des de les administracions, les 
organitzacions sindicals i empresarials, les entitats ciutadanes, les fundacions socials, etc. 
s’han adoptat diferents plans en favor de la reactivació econòmica, la cohesió social i la 
preservació d’un clima social estable i de convivència. 
 
Com antecedent propi tenim l’Acord local estratègic per l’ocupació, cohesió social i participació 
2006-2009, signat el 6 de març de 2006 entre l’Ajuntament de Manresa, la Unió de Sindicats de 
CCOO Bages-Berguedà i la Unió Intercomarcal UGT Bages-Berguedà. L’Acord tenia l’objectiu 
central de reduir l’atur i millorar l’ocupabilitat dels col·lectius amb més dificultats, mitjançant el 
desenvolupament conjunt de diferents polítiques actives d’ocupació. 
 
A nivell català, el Govern de la Generalitat, les organitzacions empresarials i els sindicats van 
aprovar, el 17 de febrer de 2007, la revisió de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 2008-2011. Aquest comprometia un 



Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 de març de 2013                     40 
 

paquet de mesures estructurals sobre el model productiu per tal de millorar la productivitat, 
crear una ocupació de major qualitat i una societat més cohesionada. 
 
L’any 2009 el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, a proposta 
dels sindicats Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) del Bages i 
l’organització patronal Federació Empresarial de la Catalunya Central (FECC), varen impulsar 
l’elaboració de l’Estudi socioeconòmic de Manresa i la seva àrea d’influència. El treball pretenia 
aportar una visió estratègica del desenvolupament socioeconòmic local i concretar les línies 
mestres d’actuació de futur. 
 
No obstant els esforços realitzats, malauradament, no es perceben encara símptomes de 
reactivació malgrat els severs ajustos pressupostaris i els successius rescats del sector 
financer. Els efectes del sot són més visibles i implacables que mai, ara ja sense prediccions 
clares per part dels organismes oficials quant al seu abast i durada. 
 
Si bé és cert que des d’una esfera estrictament municipal no es disposa d’instruments per 
incidir sobre el quadre macroeconòmic general, els ens locals –per proximitat al ciutadà i per 
responsabilitat– es veuen obligats a actuar de primer tallafoc assumint mesures de protecció 
social sovint en el límit de les seves pròpies possibilitats. 
 
Els objectius i línies d’actuació continguts en els programes de govern de l’Ajuntament de 
Manresa per al mandat 2012-2015 caminen sobre dos eixos principals: per una banda, la 
potenciació dels serveis d’atenció a les empreses i la posta en marxa de negocis; i per l’altra, 
l’atenció a les necessitats socials. Des d’aquesta doble actuació es pretén impulsar l’activitat 
econòmica, com a generadora d’ocupació, tot preservant els nivells bàsics de protecció social 
entretant el mercat laboral no es recuperi. 
 
Més enllà de l’activitat pública, cal enaltir la labor enorme que en aquest sentit realitzen les 
entitats del tercer sector, en pugna contra la desigualtat i l’exclusió dels sectors més 
desfavorits. A ningú escapa que les dificultats actuals serien més carregoses i socialment més 
conflictives sense els murs de contenció construïts pel voluntariat i els recursos específics que 
hi dediquen les entitats no lucratives (acollida, formació, ajudes econòmiques o en espècie, 
llars de pas, etc.). 
 
En aquest punt, les parts signants manifestem la nostra voluntat de mantenir les línies de 
col·laboració i actuacions precedents, amb les revisions o reformulacions que calgui, però amb 
la urgència i prioritat política que els moments actuals ens imposa. Aquest acord, que 
anomenem Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, formalitza la 
voluntat de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, els grups polítics representats al ple 
municipal, la Cambra de Comerç, els sindicats CCOO i UGT, i les organitzacions patronals 
PIMEC i Federació Empresarial de la Catalunya Central. 
 
El pacte vol donar resposta tangible als problemes més apressants que la ciutadania té 
actualment, mitjançant una acció coordinada dels diferents agents econòmics que es 
materialitzi en un conjunt de mesures concretes, definides i avaluables. En aquests moments, 
no es tracta tant de reafirmar-nos en grans principis extensament compartits però més o menys 
vagues i relatius, sinó de fixar un programa de mesures materials i un calendari realista per 
executar-les. És temps de determinació i immediatesa. 
 
INDICADORS 
 
El nombre de persones registrades en el règim general de la Seguretat Social, és a dir les que 
treballen empleades per compte aliè, va registrar a Manresa el seu sostre l’any 2005 amb 
26.436 ocupats. S’assolí aquest pic com a resultat d’un procés de creixement sostingut que ja 
es venia perllongant tota una dècada. Els dos exercicis successius, 2006 i 2007, encara es van 
mantenir en uns bons nivells. Des d’aleshores s’ha produït una ràpida davallada –especialment 
brusca el 2009– fins a l’entorn dels 18.500 ocupats. En només cinc anys s’ha perdut el 27% del 
potencial laboral. 
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El nombre d’autònoms s’havia incrementat regularment fins l’any 2007 al ritme de 85 persones 
l’any, fins arribar a un màxim històric de 5.437 treballadors. Una vegada esclata la crisi, i vista 
la importància del treball autònom en el sector de la construcció, comença un declivi acusat que 
ens situa hores d’ara en 4.488 persones. 
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El nombre de persones en situació d’atur a la ciutat s’havia anat mantenint al voltant de 2.000 
al llarg de la dècada anterior a la crisi. A partir de la segona meitat de 2007 s’inicia un ascens 
accentuat del nombre d’aturats, que es multiplica per 2,6 en només cinc anys (actualment hi ha 
registrats 7.075 aturats, mentre que el 2007 n’hi havia 2.721). 
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Les dades deixen palesos els efectes de la crisi de la construcció, sector que temps enrere va 
ser un dels pilars de la llarga etapa de bonança de l’economia local. A partir de 2008, de 
manera progressiva, la facturació de les empreses del sector és inferior a la registrada en 
l’exercici precedent, el nombre d’empleats disminueix i la ràtio de finançament ha anat baixant 
paulatinament. L’efecte contagi, via descens del consum, s’ha propagat ràpidament en una 
ciutat on el sector del comerç i els serveis tenen un pes tan important. 
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L’augment de la desocupació és més pronunciat a Manresa i al Bages que no pas a Catalunya. 
Aquest fet no és més que la constatació d’un tret característic del mercat laboral de la ciutat: en 
èpoques expansives, aquest es mostra més dinàmic que no pas en el conjunt del país; per 
contra, en èpoques de crisi, es pateix de manera més pronunciada la recessió. 
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Finalment, de l’anàlisi del gràfic inferior sobre l’evolució del nombre d’empreses domiciliades a 
la ciutat, es pot observar una marcada tendència decreixent. S’ha passat d’un total de 2.929 
empreses censades l’any 2007, a 2.443 el 2012 (reducció del 16%). 
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OBJECTIUS 
 
Vista la situació, els signants del Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió 
social ens fixem els objectius següents: 
 
1. Pal·liar els efectes negatius de la crisi que afecten a les condicions laborals i econòmiques 

de les famílies, amb especial atenció als col·lectius amb necessitats més peremptòries. 
 
2. Adoptar mesures concretes i materialitzables que tinguin un efecte directe, més o menys 

immediat, sobre l’ocupació i els recursos de les persones beneficiàries. 
 
3. Atès que l’Ajuntament es troba immers en un procés d’austeritat i reassignació 

pressupostària a conseqüència de la dràstica davallada dels ingressos, l’objectiu passa per 
aplicar el màxim rigor i esforç per no desatendre les despeses prioritàries, en el sentit 
d’ocasionar el menor perjudici social. En aquest sentit, en el període 2013-2015 
l’Ajuntament es fixa l’objectiu de revisar les partides d’ingressos i despeses dels seus 
pressupostos per tal d’obtenir les màximes dotacions possibles per a la creació de fons 
econòmics especials que es puguin traduir en mesures concretes i materials a favor de 
l’ocupació de la ciutadania en situació d’atur, i atendre les seves necessitats socials més 
urgents. 
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4. Projectar davant la ciutadania la voluntat de consens i la certesa que els agents econòmics, 
els partits polítics i el govern municipal comparteixen els mateixos objectius i urgències 
davant l’excepcionalitat de la situació. Demostrar capacitat de cohesió i d’acció conjunta, 
generant un efecte d’arrossegament o contagi vers l’opinió pública en un sentit de 
confiança en la pròpia capacitat col·lectiva per remuntar la crisi 

 
5. Combatre l’augment de l’atur en una doble via: les mesures de suport al teixit empresarial 

per la seva capacitat de tornar a generar ocupació, i els plans de formació i ocupació per a 
aturats per tal de millorar-ne l’ocupabilitat. 

 
6. Incidir en la importància de l’esforç individual en la millora del nivell educatiu i la formació 

continuada al llarg de la vida laboral, per a una major integració i igualtat d’oportunitats de 
les persones. En aquest sentit, cal multiplicar esforços per reduir els nivells 
d’abandonament escolar i millorar la inserció laboral dels joves, així com el foment dels 
valors propis de l’economia productiva enfront de la mera especulació. 

 
7. Fomentar la cultura emprenedora i l’autoocupació amb l'objectiu d’incrementar la creativitat, 

la innovació i l'esperit de millora en tots els nivells professionals. Cal potenciar les 
competències i actituds associades a l’emprenedoria com a valors útils davant de qualsevol 
repte professional i personal. 

 
8. Fomentar l’atractivitat de la ciutat per a la implantació de noves empreses, per atreure o 

retenir les persones de més talent fent l’entorn més atractiu i amable per tal que hi visquin 
d’acord amb les seves necessitats, per facilitar la vinguda de “clients” forans per al comerç, 
hostaleria i serveis. 

 
9. Promoure el treball conjunt i el foment de les sinèrgies entre els agents públics i els privats 

per tal de facilitar l’actuació emprenedora. Impulsar l’agilització de l’actuació administrativa i 
la descentralització de les administracions i els seus ens vinculats, per tal d’apropar els 
centres de decisió al territori. També, cercar el consens público-privat per a reclamar la 
millora de les infraestructures logístiques més necessàries per a la competitivitat de la 
Catalunya Central. 

 
10. Combinar aquestes actuacions de caràcter més directe amb una reflexió i planificació de 

mesures estratègiques en l’àmbit econòmic, en la mesura dels recursos i competències 
municipals, orientades a la promoció econòmica i la superació de la crisi a escala local. 

 
PLA D’ACTUACIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts que subscrivim aquest Pacte de ciutat per a 
la promoció econòmica i la cohesió social acordem la realització de les següents actuacions 
concretes: 
 
1. Actuacions en l’àmbit de l’ocupació 
 
1.1. Potenciar els serveis d’orientació i inserció laboral, i la borsa de treball 
 
1.1.1.  Potenciar el Club de la Feina com a espai de recerca activa de treball. 
 
1.1.2. Mantenir el contacte amb les empreses i també la recerca d’informació per fer un 

recull d’ofertes laborals a disposició dels demandants. 
 
1.1.3. Atenció als demandants de feina, de forma individualitzada o en sessions grupals, per 

oferir-los informació del mercat de treball local i acompanyar-los en la recerca de 
feina. 

 
1.1.4. Oferir orientació, assessorament i acompanyament cap a l’autoocupació. En 

particular, a aquelles persones desocupades que es considerin més adients per motius 
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d’experiència i qualificació en el seu ofici, pel seu nivell formatiu o bé per motivació 
personal. 

 
1.2. Pla local extraordinari d’urgència en favor de l’ocupació  
   
1.2.1. Dotació d’un fons econòmic municipal extraordinari amb aportacions d’altres 

administracions, si aquestes es produeixen, o d’altres agents econòmics i socials de la 
ciutat. Aquest fons es dotarà en la mesura de les possibilitats reals i factibles, i en els 
terminis que es puguin determinar. La seva finalitat serà procedir a contractacions que 
donin cobertura laboral bàsica a persones en atur, amb prioritat pel següents 
col·lectius: aturats a càrrec de famílies sense cap ingrés i aturats amb prestació social 
exhaurida. 

 
1.2.2. En relació al punt anterior, en la selecció dels beneficiaris intervindran les 

organitzacions empresarials, sindicals i les entitats del tercer sector signants d’aquest 
Pacte. 

 
1.2.3. L’Ajuntament inclourà en els plecs de condicions de les seves contractacions d’obres 

i serveis, que per les seves característiques així ho permetin, barems de valoració 
concernents al desenvolupament del territori i la proximitat dels centres de decisió; 
també, criteris d’utilitat social com per exemple la integració de col·lectius en risc 
d’exclusió, la contractació de persones discapacitades o la formació dels treballadors. 

 
1.2.4. Creació d’una Taula Multisectorial per a l’Ocupació, formada per l’Ajuntament, les 

organitzacions empresarials i sindicals, els col·legis professionals, els gremis, les 
associacions comercials i d’altres agents econòmics i socials (FUB, Althaia, CTM i Parc 
Central, PTB, Fundació Lacetània, etc.) amb la finalitat de liderar, coordinar i compartir 
les accions de promoció econòmica i, sobretot, les de generació d’ocupació que es 
realitzen a la ciutat. 

 
1.3. Descentralització del Tribunal Laboral de Catalunya 
 

Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat la descentralització 
del Tribunal Laboral de Catalunya, amb una seu a Manresa, el qual doni cobertura a la 
Catalunya Central. 

 
2. Actuacions en l’àmbit de la formació 
 
2.1. Suport a l’ensenyament obligatori i la formació professional 
 
2.1.1. Oferir Manresa com a ciutat pilot de la formació professional dual. Cercar fórmules 

de col·laboració entre empreses, centres de formació i serveis municipals d’ocupació 
per tal d’incorporar mà d’obra no especialitzada a les empreses per a l’aprenentatge i 
adquisició d’experiència professional bàsica. 

 
2.1.2. Elevar el nivell mig d’anglès entre els estudiants tot promovent l’organització de 

certàmens, concursos o activitats entre les escoles de Manresa (competicions literàries, 
representacions teatrals, etc.). 

 
2.1.3. Garantir el manteniment dels programes per a l’èxit escolar destinats a l’alumnat 

d’educació primària i secundària obligatòria, i impulsar-ne de nous. 
 
2.2. Suport a la formació per al treball 
 
2.2.1. Combinar la formació orientada als oficis tradicionals o sectors de baixa qualificació, 

amb la formació relativa al desenvolupament tecnològic de nivells mig i alt. 
Impulsar l’ampliació de l’oferta formativa amb nous graus universitaris d’acord amb les 
necessitats del teixit empresarial. Així, caldria afavorir el creixement del nombre 
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d’estudiants a les titulacions de tipus tècnic (sobretot enginyeries) que poden reforçar la 
capacitat tecnològica i d’innovació, i  tenen més oportunitats laborals. 

 
2.2.2. Mantenir una oferta de cursos i programes formatius de nivell mig i alt per a l’orientació 

i qualificació professional, tant per a persones aturades com per a persones en actiu. 
En aquest sentit, cal adaptar els currículums formatius de les persones en atur a les 
necessitats reals del mercat laboral i als diferents nivells formatius –per exemple, 
promoure la formació ocupacional per atendre persones amb dependència, una 
activitat que generarà nous llocs de treball en un futur proper–. 

 
2.2.3. Potenciar els recursos locals (entitats, equipaments, centres, etc.) dels quals disposa 

el territori en favor de la formació i l’ocupació. N’és un exemple la Fundació Lacetància, 
a la qual cal dedicar una labor política d’impuls i promoció, en centres formatius i 
empreses, de les pràctiques dels alumnes de formació professional. També, establir 
formes de col·laboració i coordinació entre el Centre de Normalització Lingüistica 
(CNL), l’Escola d’Adults i el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) per tal disposar 
d’una oferta de cursos de català suficients per facilitar la integració laboral de les 
persones que no el coneixen. Igualment, promoure –conjuntament amb el teixit 
associatiu i les entitats dedicades a la formació– activitats d’alfabetització digital que 
dotin a la ciutadania dels coneixements necessaris per fer un ús suficient de les TIC. 

 
2.2.4. Facilitar als treballadors afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació                              

–en la modalitat de suspensió de contractes– l’accés a accions formatives, atenent a 
les característiques especials de la seva situació. 

 
2.3. Universitats 
 
2.3.1. Potenciació del Campus universitari de Manresa mitjançant la creació de serveis per 

a la comunitat universitària (carnet universitari, activitats conjuntes,...) com a 
complement de les titulacions que s’ofereixen a la Fundació Universitària del Bages, 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyers de Manresa i la Universitat Oberta de 
Catalunya. Col·laborar en la difusió dels graus que ofereix el Campus Universitari de 
Manresa. 

 
2.3.2. Fomentar la incorporació de becaris en pràctiques a les empreses i administracions, 

com a primer pas en l’experiència i inserció laboral dels estudiants. 
 
2.3.3. Difusió i potenciació de l’alternativa emprenedora entre els estudiants universitaris. 

Connectar la universitat amb el món empresarial i impulsar conjuntament la recerca i 
la transferència de coneixements, així com l’oferta de formació continuada pels 
professionals. Impulsar un model propi de col·laboració entre empresa i universitat, 
potenciant la integració de l’alumnat a partir del primer any de carrera. 

 
2.3.4. Fer de Manresa una ciutat pilot en l'aplicació del model dual als ensenyaments 

universitaris, començant perquè els treballs fi de carrera corresponguin a demandes i 
problemes posats pel món real, sigui des de l'empresa privada o pública. 

 
3. Actuacions en l’àmbit de desenvolupament econòmic i l’emprenedoria 
 
3.1. Parc tecnològic de la Catalunya Central 
 
3.1.1. Impulsar el desenvolupament del PTCC, implicant tots els signants en la promoció dels 

seus espais, i executar la urbanització de la part pública. 
 
3.1.2. Redacció del pla d’usos i del pla de gestió de l’edifici “Espai Motor” i posar-lo en 

funcionament, com a catalitzador de noves iniciatives empresarials, fent una labor de 
promoció entre empreses de dins i fora la comarca. 
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3.1.3. Ultimar el trasllat del Centre Tecnològic de Manresa al nou edifici, amb l’objectiu que 
entri en funcionament com abans millor i aprofitar-ho per promoure’n l’activitat arreu de 
Catalunya i per apropar-lo al teixit empresarial de la ciutat. Incentivar i fomentar la 
incorporació de les empreses a les noves tecnologies, procurant que des de la 
universitat o de les entitats dedicades a la formació no reglada, s’ofereixi formació 
especialitzada. 

 
3.1.4. Promoure que l’actual edifici del Centre Tecnològic de Manresa esdevingui un 

equipament de servei en matèria del coneixement, l’emprenedoria i el suport a la 
indústria, de manera que sigui un actiu de ciutat. 

 
3.2. Suport a l’emprenedoria local i al comerç 
 
3.2.1. Dotació d’un fons econòmic municipal extraordinari, en la mesura de les possibilitat 

reals i factibles, i que en el termini que s’estableixi en resulti la creació d’un Pla local 
per a l’emprenedoria, amb la finalitat bàsica, entre d’altres mesures, de la concessió 
de microcrèdits per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d’un Pla 
d’incentius econòmics per a l’obertura de negocis al Centre Històric. 

 
3.2.2. Reforçar el teixit comercial urbà, com a element generador d’ocupació i de configuració 

dels carrers i barris. Impulsar la realització d’un projecte conjunt entre les associacions 
comercials per fer de Manresa una ciutat atractiva pel seu comerç, l’hostaleria, els 
serveis i el oci, potenciant l’oferta de manera conjunta per ser més forts i efectius, i així 
millorar l’atractivitat comercial del municipi. Elaboració d’un cens i pàgina web de locals 
comercials desocupats, amb la finalitat de cercar nous operadors, especialment en 
l’àmbit del Centre Històric. 

 
3.2.3. Millorar els serveis públics que tenen major incidència en l’activitat econòmica urbana, 

com la neteja, seguretat i il·luminació dels carrers. Potenciar l’enllaç dels diferents eixos 
comercials amb el transport públic, sobretot en dies i hores punta de gran afluència 
comercial. 

 
3.2.4. Promoció conjunta de l’oferta de restauració de la ciutat, amb la participació dels 

establiments, i campanya específica dedicada a l’oferta de restauració situada al 
Centre Històric. Impuls a la qualificació i millora continuada del servei als establiments 
d’hoteleria i restauració. 

 
3.2.5. Promoció del regadiu com un espai productiu d’aliments de primer nivell nacional. 

Reforçament del mercat KM0 de productes alimentaris de proximitat, especialment dels 
productes agraris de qualitat, i donar notorietat a les empreses que participen en la 
producció i distribució d’aquests productes. 

 
3.3. Suport a la creació d’empreses 
 
3.3.1. Potenciar l’ocupació del viver d’empreses del Palau Firal i de l’Espai Motor amb noves 

activitats viables. Aprofitament de la infraestructura i els recursos del Centre de 
Desenvolupament Empresarial per a l’organització de programes de formació i 
acompanyament d’emprenedors. 

 
3.3.2. Introduir el coneixement de què és i per a què serveix una empresa a totes les fases de 

l’ensenyament. Fer-ne també difusió a través dels mitjans de comunicació. Implantar un 
pla pilot de formació de la creativitat i l’emprenedoria en algunes escoles primàries i 
secundàries, FUB, UPC i UOC, incorporant algunes bones pràctiques d’alguns centres. 

 
3.3.3. Promoure la millora del sòl industrial i oferir avantatges fiscals per a l’atracció de 

noves inversions. Disminuir els tràmits administratius i facilitar al màxim la informació 
cap a les persones que intenten crear un nou negoci. En tres anys, posar-se al primer 
nivell europeu en supressió de burocràcia i tràmits administratius i transparència en els 
procediments. 
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3.3.4. Afavorir la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials que solen garantir 

més la continuïtat de l’ocupació. Creació d’una borsa de treball amb persones 
interessades en el treball cooperatiu. 

 
3.4. Desenvolupament del potencial turístic de Manresa i promoció de la ciutat 
 
3.4.1. Cercar i posar en valor recursos turístics vinculats a la cultura (Fira Mediterrània, Fira 

de l’Aixada), a la història (Carrer del Balç, patrimoni gòtic i barroc) i també a l’entorn 
natural (Anella Verda, Parc de l’Agulla, Parc de la Sèquia). 

 
3.4.2. Aprofitament de l’any ignasià com a motor d’activitat turística a la ciutat. Planificar un 

conjunt d’accions fins al 2022 per posicionar Manresa en un lloc important dins del 
turisme cultural. Treballar-ho amb la Generalitat, la Diputació i la Comunitat de 
Jesuïtes, i col·laborar també amb altres municipis per donar impuls al Camí Ignasià. 

 
3.4.3. Coordinació amb els responsables de comunicació de les principals institucions i 

mitjans de Manresa per projectar la ciutat i la seva activitat més enllà de la comarca. 
 
3.5. Promoció econòmica 
 
3.5.1. Proposar la coordinació a nivell comarcal de les tasques de promoció econòmica, en 

un sentit no merament organitzatiu sinó pràctic i productiu. Per exemple, en tasques 
relatives al contacte amb empreses i la prospecció de nous segments de mercat. 

 
3.5.2. Estimular el sector immobiliari mitjançant incentius fiscals a la rehabilitació d’edificis. 
 
3.5.3. Reduir les taxes associades als tràmits administratius a les empreses, agilització de 

la tramitació d’expedients d’obres i activitats, i minimitzar els terminis de resolució. 
 
3.5.4. Avançar en l’especialització musical de Manresa en l’àmbit empresarial de la cultura, 

procurant que s’hi consolidi la indústria cultural. 
 
3.5.5. Adhesió al pla Reempresa, que impulsa el traspàs d'empreses en funcionament, i 

posta en marxa d’un Punt d’Atenció del Centre Reempresa a les dependències del 
CEDEM. Aquest pla posa a l'abast de les empreses i de les institucions de Manresa i el 
Bages un sistema d'intermediació entre empresaris que volen traspassar la seva 
empresa (cedents) i emprenedors que volen adquirir una empresa en funcionament 
(reemprenedors). 

 
4. Actuacions en l’àmbit de la integració i la cohesió social 
 
4.1. Serveis socials i atenció a les persones 
 
4.1.1. Priorització de l’atenció a les famílies. Reforçar el suport professional i el sistema 

d’ajuts individualitzats que ajudi a resoldre aquelles necessitats més immediates de les 
famílies, i tramitar les sol·licituds de renda mínima d’inserció cap a la Generalitat de 
Catalunya, així com tramitar les prestacions econòmiques exigint la màxima claredat, 
transparència i celeritat pel que fa a la gestió d’aquestes prestacions socials (Renda 
Mínima d’Inserció i Dependència, entre altres). 

 
4.1.2. Fomentar el voluntariat social conjuntament amb les entitats, ajudar-ne la formació, i 

posar-lo en valor davant de la societat. Potenciar i donar suport a la tasca de les 
entitats d’atenció social que donen el seu suport a persones amb dificultats. Crear una 
oficina de foment i formació del voluntariat que coordini a les entitats d’ajuda social de 
la ciutat, per tal d’assolir el màxim grau d’eficàcia, eficiència, planificació i cooperació 
en els programes d’atenció social urgent i a persones necessitades, evitant duplicitats o 
desaprofitament de recursos. Promoure la dedicació voluntària per part de treballadors 
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jubilats (o prejubilats) en favor de l’ensenyament d’oficis, i la transmissió d’experiència, 
coneixements i valors (“banc de temps”).  

 
4.1.3. Garantir els increments que siguin necessaris en la dotació pressupostària dels 

serveis socials bàsics, sobretot d’aquelles partides destinades als ajuts per cobrir les 
necessitats més essencials (alimentació, escola, salut i habitatge) i a mantenir l’atenció 
social necessària. Incrementar fins on sigui necessari l’import pressupostari de beques 
de menjador escolar i altres ajuts de suport a l’escolarització. Mantenir, mentre sigui 
necessari, els serveis que asseguren la cobertura de necessitats bàsiques com és el 
menjador social. 

 
4.1.4. Suport a la infància i l’adolescència: ajudar a programes de reforç als alumnes per tal 

d’evitar el fracàs escolar; mantenir el programa per a adolescents “Joves del Nucli 
Antic” que afavoreix la participació, la convivència i la prevenció de conflictes; garantir 
el funcionament dels Centres Oberts, i potenciar la creació de nous programes. 

 
4.1.5. Revisar el sistema de bonificacions i exempcions del bus urbà, per tal de fer-lo 

socialment més just i econòmicament més eficient. 
 
4.2. Habitatge 
 
4.2.1. Prosseguir amb la mediació a través del Col·legi d’Advocats per evitar els 

desnonaments, per execucions hipotecàries o impagaments de lloguers, i els casos 
d’assetjament immobiliari. Treballar en aquesta direcció amb la col·laboració dels 
serveis socials, l’empresa municipal d’habitatge, Forum SA, i les entitats socials. 

 
4.2.2. Mantenir converses amb els bancs i altres institucions gestores de parc immobiliari per 

tal de destinar al lloguer social una part del seu parc d’habitatges. 
 
4.2.3. Impulsar projectes de “masoveria urbana” mitjançant incentius fiscals als propietaris 

d’habitatges en desús, que puguin ser ocupats a preu social per persones que 
contribueixin a la seva rehabilitació i manteniment. 

 
4.2.4. Prioritzar les inversions en obra urbana sota criteris de millora de la qualitat de vida 

dels residents, fent de l’espai urbà un entorn accessible i agradable per als vianants. 
 
4.3. Acollida 
 
4.3.1. Mantenir el servei “Agent d'Acollida”: atenció a tota persona nouvinguda que arriba  a 

la ciutat, així com els immigrants retornats, reagrupats, etc. Informació i suport en 
relació a aspectes bàsics de la ciutat, serveis i recursos, lliurament de material editat, 
etc. 

 
4.3.2. Servei d’intermediació “ENLLAÇ-Intermediació i Treball Comunitari”: prevenció i 

atenció de totes aquelles situacions de conflictivitat veïnal i comunitària que es puguin 
donar a la ciutat. 

 
4.3.3. Treballar coordinadament amb el servei “Espai Jove”, amb l’objectiu d’afavorir la plena 

integració social dels joves nouvinguts. 
 
4.3.4. Incentivar el potencial que tenen les entitats, sobretot les esportives i de cultura 

popular, per incorporar la població nouvinguda. Donar suport a les entitats formades 
per nouvinguts, amb l’objectiu de fomentar la seva plena integració en la dinàmica 
participativa de la ciutat. 

 
4.3.5. Potenciar les polítiques d'acomodació dirigides a aquelles persones que ja fa uns 

quants anys que resideixen a la ciutat i encara necessiten assolir un nivell mínim 
d'integració, especialment les dones. 
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4.4. Participació ciutadana 
 
4.4.1. A través dels processos de participació ciutadana, fer aflorar valors com el respecte, 

l’esforç, la pluralitat, la solidaritat, la integració, la igualtat i el diàleg. Implicar i fomentar 
la participació dels ciutadans a la vida de la ciutat. Desplegar un model de participació 
ciutadana basat en la proximitat, la transparència, el contingut, la flexibilitat, el diàleg 
amb els ciutadans i el seguiment constant de l’actuació municipal, amb l'objectiu de 
posar a consideració de la ciutadania els programes i les actuacions. 

 
4.4.2. Les organitzacions signants d’aquest pacte que ho sol·licitin podran participar en 

qualitat d’observadores en els procediments de licitacions d’obres i serveis que 
siguin objecte de concurrència competitiva. 

 
5. Actuacions en l’àmbit de les infraestructures 
 
5.1. Infraestructures tecnològiques 
 
5.1.1. Avaluació de l’estat de desenvolupament de la fibra òptica i unificació de la seva 

gestió. Mapificació de les infraestructures tecnològiques existents per tal d'optimitzar-ne 
l'ús. 

 
5.1.2. Desplegament d'una xarxa de fibra òptica troncal que permeti unir la Xarxa Oberta de 

Catalunya amb els principals centres de la ciutat (escoles, centres públics, empreses). 
Estesa de la fibra òptica als polígons industrials i al màxim de zones possibles de la 
ciutat, garantint també una bona cobertura GSM. 

 
5.1.3. Combinar infraestructures de fibra òptica i xarxes sense fils per tal de poder oferir un 

servei més econòmic i un desplegament més ràpid. 
 
5.2. Pla de millora de la mobilitat 
 
5.2.1. Millora de la senyalització al Centre Històric (general, turística i d’aparcaments). 
 
5.2.2. Promoció de l’aparcament, mitjançant campanyes d’obsequi de tiquets subvencionats, 

als pàrquings de titularitat municipal. 
 
5.2.3. Millora dels accessos a Manresa des dels principals eixos viaris. 
 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Amb la finalitat de consolidar els compromisos d’actuació establerts en aquest pacte i també 
per facilitar-ne l’avaluació, es realitzarà un seguiment regular del seu desplegament i la 
quantificació del grau d’assoliment dels resultats i compromisos adquirits. 
 
a) S’elaborarà trimestralment un observatori d’indicadors a escala municipal sobre els nivells 

d’ocupació, atur i creació d’empreses, als efectes d’estudiar l’evolució de la crisi i 
l’efectivitat de les mesures adoptades. 

 
b) Es crea una comissió de seguiment que es reunirà amb caràcter quadrimestral, formada 

per un representant designat per cadascuna de les parts. La seva funció serà l’anàlisi de 
les dades econòmiques, la supervisió de l’estat d’execució de les diferents mesures i el 
compliment dels terminis previstos, així com proposar modificacions o reajustos necessaris 
en funció de l’evolució econòmica general. 

 
ADHESIONS 
 
El present Pacte és una iniciativa de mobilització de recursos i alhora de sensibilització social 
que ha estat impulsat per les institucions, organismes i entitats signants, en tant que aquestes 
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hem vingut treballant anteriorment en la seva maduració i volem assumir la responsabilitat i 
implicació que creiem ens correspon. 
 
No obstant l’anterior, es tracta d’un acord obert a tota la societat manresana de manera que 
totes les organitzacions, entitats, centres educatius, col·legis professionals, etc. puguin 
formalitzar la seva adhesió. 
 
VIGÈNCIA 
 
Aquest document entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva vigència coincidirà 
amb la durada del mandat de la corporació municipal i en tot cas, com a màxim fins el 30 de 
juny de 2015.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, informa que aquest 
Pacte neix de la voluntat expressada en un anterior ple municipal, per tal de concertar 
amb els grups municipals i amb els agents sindicals, empresarials i socials, tot allò que 
sigui possible per fer front a la situació de crisi econòmica i social que viu Manresa. 
 
L’objectiu de fons és el de donar un missatge de compromís conjunt, tot i mantenint 
cadascú els seus posicionaments, que permeti compartir allò en el que sí que es pugui 
coincidir. 
Aquest compromís s’adopta des del màxim realisme possible, no s’acabarà amb la 
crisi, però s’intentarà incidir en allò que es pugui fer a nivell local, amb les 
competències que pertoquin, que és l’objectiu que aquest pacte de ciutat pretén. 
 
El pacte tracta de la promoció econòmica i de la cohesió social, de suport a l’activitat 
econòmica: ofertes laborals, taula multisectorial per a l’ocupació, pla local per a 
l’emprenedoria, incentius per a l’obertura de negocis, atracció d’inversions, foment del 
cooperativisme, etc., però també de mesures encaminades a millorar la formació; 
qüestions relacionades amb les infraestructures, i d’accions de caire més social en 
forma d’ajuts a les famílies, atenció específica a la infància i adolescència, voluntariat i 
habitatge, treball d’acollida i intervenció, etc., en el sentit de poder atenuar les 
afectacions greus que en molts casos aquesta crisi provoca en la ciutadania. 
 
Des de l’equip de govern aquest pacte s’entén com una autoexigència.  
Explica que aquest ha estat un procés participatiu, que ha comptat amb la 
col.laboració de tots els agents que el signaran, i amb els que també s’hi vulguin 
adherir, però assumint la responsabilitat principal que pertocarà en algunes de les 
actuacions com a govern municipal. 
 
Com a portaveu del Grup municipal de CiU, vol ser un més a sumar-se a aquest 
missatge de compromís, junt amb la resta de grups i d’agents socials de la ciutat, 
perquè a partir de les aportacions de cadascú es pugui tirar endavant tot allò que 
permeti atenuar i sortir-se’n d’aquesta situació de crisi econòmica i social que estem 
vivint com a col.lectivitat. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup 
votarà en contra d’aquest dictamen i que no subscriurà aquest pacte perquè no 
comparteix les premisses sobre les quals es construeix aquest document. 
 
Pel que fa a l’objectiu núm. 4, que diu: “... la certesa que els agents econòmics, els 
partits polítics i el govern municipal comparteixen els mateixos objectius ...”. No creu 
que tots els que estan aquí presents comparteixin els mateixos objectius. 
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Tampoc comparteix l’anàlisi de fons que es fa del per què estem a la crisi, ja que de la 
lectura del preàmbul es deduiria que això de la crisi és com una mena de catàstrofe 
natural a la qual cal fer front, com si no hi haguessin decisions polítiques preses que 
han tingut molt a veure amb la situació amb què ens trobem, i tampoc com si no hi 
haguessin interessos, com el del poder financer que ens ha portat on estem, o com si 
no hi haguessin marcs legals profundament injustos com el que regula la propietat 
immobiliària i els crèdits immobiliaris; o com si el fet de pertànyer al regne d’Espanya 
no tingués a veure amb la situació econòmica amb què ens trobem. 
 
Diu que no hi ha cap mena d’autocrítica ni cap referència a un fet evident que és que, 
malgrat la crisi, les desigualtats econòmiques augmenten i que no afecta a tothom per 
igual, no és una catàstrofe natural que ens afecta a tots. 
 
Per aquestes raons considera que si no s’admet que s’han fet coses malament, que hi 
ha problemes estructurals de fons que cal solucionar, difícilment ens en sortirem. 
Ja se sap que moltes coses no es poden fer des de l’Ajuntament, però sí que es pot 
compartir aquesta anàlisi que hi ha qüestions de fons que s’han de canviar. 
 
Pel que fa a la cinquantena de propostes, creu que es fa una barreja de qüestions 
diverses, com de l’àmbit de serveis socials, reclamacions d’infraestructures, un poti-
poti poc coherent, la majoria de les quals són coses que ja s’estan fent ara, d’altres 
són de caràcter generalista i buides de contingut, del tipus “incentivarem”, 
“fomentarem”, que no concreten res.  
El GMCUP només n’ha identificat 12 que siguin una mica concretes i que considera 
poc ambicioses . 
 
Per acabar, també els preocupa el fet que el document no dibuixa cap estratègia, cap 
futur ni horitzó engrescador. 
El GMCUP no comparteix els supòsits, ni el contingut, ni l’horitzó que dibuixa. Creu 
que la intenció de reunir diversos agents era bona i que, tot i que també hi ha 
participat, creu que el més prudent seria retirar-lo, però votaran en contra i no el 
signaran. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup 
tampoc votarà favorablement aquest Pacte de ciutat, ja que considera que de cara a la 
galeria quedarà molt bé i algun rèdit se’n traurà, però en el fons és un munt de dades i 
projectes que en alguns casos ja es troben en marxa i d’altres són poc efectius i 
carents de substància que l’acabaran transformant en un “marejaperdius”. 
 
En referència a l’esperit de col.laboració a què fa esment el GMCiU, recorda el rebuig 
a una moció que el GMPxC va presentar el desembre passat sobre l’aprofitament de 
terrenys en desús a l’horta de Manresa com a mètode d’autoocupació. 
 
En relació al punt 4.2.4 del pacte es fa referència a un aspecte que es tracta en una 
proposició sobre l’establiment d’un programa de masoveria urbana, i aprofita per dir 
que pel que fa a aquesta moció la considera un nou experiment del GMERC, a la qual 
votaran negativament. 
 
El GMPxC no votarà favorablement aquest pacte atès que hi ha una sèrie de punts 
que la seva formació no pot assumir i que la situa fora d’aquest document. 
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El senyor Domingo Beltrán, portaveu del Grup Municipal del PP, diu que el sentit 
del seu vot serà favorable, atès que considera que el Pacte és un principi per tirar 
endavant una sèrie de projectes que avui en dia són necessaris en una ciutat com la 
de Manresa. 
Es tracta de projectes per a ocupació, formació, treball, universitat, vivenda, 
participació, i tot un seguit de punts que considera que en els temps que corren i amb 
la crisi que ens afecta són importants. 
 
El GMPP ha trobat a faltar la participació de la Federació d’Associacions de Veïns, ja 
que la considera una peça vertebradora de la ciutat, que té molt a dir, i que, tot i que el 
Pacte és un document viu que pot evolucionar i que s’hi poden afegir d’altres entitats, 
creu que d’entrada comença coix per la manca d’un dels pilars de la ciutat. 
 
El GMPP votarà favorablement el dictamen. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que l’Ajuntament, com 
a administració més propera a la ciutadania, assumeix la seva part de responsabilitat 
davant la situació econòmica, l’alt índex d’atur, el tancament de comerços, persones 
en risc d’exclusió social...,. ha de mirar d’explorar totes les vies que permetin oferir una 
resposta vàlida i útil. 
Per aquest motiu s’arriba a aquest pacte transversal que ha de permetre realitzar 
actuacions concretes per sortir-nos-en. 
El GMERC no el valora com una declaració d’intencions. És el compromís de tots els 
signants dotar-lo de contingut desenvolupant les actuacions, concretant-les i cercar 
totes les complicitats possibles per tirar-lo endavant. 
El seu grup vetllarà perquè així es faci.  
 
Diu que davant del panorama econòmic es pot actuar de diverses maneres: 
assenyalant culpables, recriminant actuacions que en el seu dia van semblar 
encertades i entonar el mea culpa, ho arremangar-nos i buscar solucions sense deixar 
d’exigir responsabilitats a qui calgui, on i quan faci falta. 
El GMERC votarà favorablement el dictamen.  
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu 
grup ja ho va anunciar des de l’inici de les converses que eren favorables a explorar la 
viabilitat d’un pacte el més ampli possible. Recorda que el seu grup l’estiu passat ja va 
enviar a tots els grups polítics municipals una proposta que contenia moltes de les 
clàusules que aquest pacte adopta, per tant en aquest sentit el GMPSC se sent 
satisfet perquè entén que aquest pacte no és la panacea de res, però sí que és una 
modesta eina que l’Ajuntament pot emprar a la ciutat per fer front als nombrosos 
efectes col.laterals que la crisi, tant en l’aspecte econòmic com social, està tenint. 
 
El GMPSC no comparteix les expressions sobre que aquest pacte és poc ambiciós, ja 
que creu que és tot l’ambiciós que l’Ajuntament pot incidir. 
Podria estar d’acord amb el senyor Adam Majó que falta un diagnòstic del per què s’ha 
arribat a aquesta crisi mundial, que és la crisi del capitalisme, però tampoc era una 
premissa que calgués fer una anàlisi política o ideològica, o simplement una anàlisi 
estructural i funcional del que ha passat. 
Cadascú podrà adoptar les lectures respecte a per què s’ha arribat a aquesta crisi i 
segurament podran estar d’acord amb molts aspectes, però no creu que aquest sigui 
un objectiu d’aquest pacte, sinó que el que pretenia era establir quines mesures 
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l’Ajuntament de Manresa pot implementar per pal.liar fins a solucionar temes concrets, 
econòmics i socials de la ciutadania que es troba afectada per la crisi. 
 
El GMPSC recorda que va fer èmfasi en aquest pacte social que va proposar el mes 
d’agost de 2012 i que únicament el GMCiU va asseure’s per parlar. 
Se sent satisfet que aquest pacte proposi que es dotarà d’un fons econòmic municipal 
extraordinari per al foment de l’ocupació, que inclogui també el Pla d’emprenedoria 
local, el qual ja va tenir el seu reflex al pressupost, que mitjançant una esmena al 
pressupost també es va aprovar que es garanteixen els increments que calguin en la 
dotació pressupostària dels Serveis socials bàsics perquè cap ciutadà de Manresa en 
situació d’exclusió social quedi al marge del sistema, sinó que tingui les seves 
necessitats cobertes.  
També estan satisfets de la clàusula 4.3.5 que parla “...d’assolir un nivell mínim 
d’integració, especialment les dones.”; a més a més d’altres que han estat aportacions 
d’altres grups i entitats, amb les quals se senten perfectament identificats i que el 
GMPSC considera que s’ha fet una bona feina. 
 
Comparteix el desig del senyor Domingo Beltrán en el sentit que la participació de la 
FAV hauria estat idònia, ja que els veïns són els beneficiaris d’aquestes accions, però 
també entén que pel fet que aquest pacte no els prevegi com a participants, creu que 
la voluntat és que s’incorporin al desenvolupament i a la fiscalització del seu 
compliment.  
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Antoni Llobet, quan deia que l’equip de govern 
municipal es fa responsable directe, el GMPSC considera que l’equip de govern té la 
responsabilitat del seu lideratge i, per tant, el GMPSC serà exigent però alhora 
col.laborador, és a dir, que l’exigència no vindrà mai en el sentit destructiu respecte a 
les consideracions que el pacte preveu, sinó que prestarà tota la cooperació a l’equip 
de govern en aquest lideratge.  
 
  
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, fa constar que 
potser en alguna intervenció pot haver quedat algun dubte en el sentit que sembla que 
l’equip de govern porta un text a aprovació i demana a la gent que el voti.  
El que sí és cert és que s’han fet moltes sessions presencials dels grups municipals 
amb les organitzacions, de forma conjunta, s’han fet correus i el que es porta avui a 
aprovació és el fruit de totes aquestes trobades i de tots els contactes previs, tot i que 
pugui semblar que sigui l’equip de govern qui hagi fet aquest document sense haver-
ne parlat.  
 
Pel que fa al tema de la participació, l’equip de govern està d’acord que el col·lectiu 
veïnal i el conjunt del món associatiu de Manresa pugui participar d’aquest tema i per 
això està previst i es permetrà que tothom pugui afegir-s’hi i que tingui la possibilitat 
d’aportar mesures i accions, algunes concretes i d’altres no, però a partir d’aquí s’ha 
d’anar decidint les mesures concretes a prendre, com també s’ha dit en totes les 
trobades i reunions que s’han fet. 
 
Diu que és evident que si es va a fer l’anàlisi ideològica, partidista més concreta de 
cadascú, què pensa, què ha passat, d’on venim, quines mesures s’haurien de prendre, 
com hauria de funcionar globalment tot, és evident, que això que és legítim, acabaria 
fent que en aquest ple municipal, com que hi ha sis grups, hi hauria d’haver sis textos.  
 
És evident que les maneres de pensar són divergents, però per això és un pacte entre 
gent que pensa diferent i que està disposada a signar, a exigir, a seguir  i a aplicar allò 
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en què sí està d’acord; i amb allò amb què no hi estiguin seguiran sense estar-hi, però 
si cadascú vol sentir-se absolutament còmode amb els textos cadascú farà el seu text. 
 
Quan s’ha dit que és per quedar bé de cara a la galeria, diu que si els grups polítics no 
són capaços de posar-se d’acord, la crítica és perquè no són capaços de posar-se 
d’acord, i si sembla que s’hi posen és perquè es volen fer la foto...  
 
Creu que ha arribat el moment que tots aquells que creguin, que comparteixin alguns 
objectius i algunes accions determinades, si realment les comparteixen, que realment 
s’ho puguin dir, posar en comú aquelles idees que tinguin i les puguin executar, perquè 
el que és important és el que en sortirà de tot plegat, són els resultats concrets de 
cadascuna d’aquestes accions i mesures que afectaran directament la ciutadania i 
com s’ha dit en alguna intervenció, són qüestions que ja estan iniciades i que es troben 
en marxa, com ho demostra el fet que en alguns casos ja s’estan duent a terme i 
d’altres que també aniran en aquest sentit. 
 
El GMCiU considera que, tot i que l’acord no és unànime, és força general i un bon 
punt de partida per tirar endavant tot allò que es proposa en aquest pacte. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP), i 4 vots negatius (2 GMPxC i 2 GMCUP), i 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 Regidoria delegada de Cultura 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de 

Plaça de les Homilies d’Organyà l’espai públic que hi ha entre la 
residència universitària, el carrer de Ramon d’Iglésies i l’avinguda 
Universitària. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 8 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació:  
 
“La Regidoria de Cultura considera important reconèixer els elements cabdals de la 
història del país, més encara quan ostenten el recolzament d’entitats ciutadanes. Així, 
una de les formes de donar valor al patrimoni compartit és mitjançant el nomenclàtor 
de la ciutat. 
 
En concordança amb la petició feta per diferents entitats ciutadanes de que s’atorgui el 
nom d’Homilies d’Organyà a un espai de la ciutat.  
 
Considerant, tal i com consta a la documentació que forma l’expedient, que les 
Homilies d'Organyà són un dels documents claus de la història i la llengua catalanes i 
que la seva inclusió en el nomenclàtor urbà és un reconeixement de l'origen i de la 
permanència de la llengua catalana concordant plenament als criteris que s'apliquen 
en el nomenclàtor de la ciutat que contemplen, entre d’altres, la voluntat de donar 
rellevància als aspectes relatius a la història i a la cultura catalanes.  
 
Fetes, doncs, les consultes pertinents per determinar els aspectes relatius a aquesta 
denominació, s'ha considerat adequat donar el nom de Plaça de les Homilies 
d'Organyà a l'espai públic que es troba delimitat pel costat sud-est per la FUB i pels 
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altres tres costats pel carrer de Ramon d’Iglésies, per l'avinguda Universitària i per un 
vial innominat. 
 
Considerant que aquesta plaça està situada a una zona d’ampliació i renovació de la 
nostra ciutat, es considera la tramitació d’ofici de l’expedient d’atorgament de 
denominació d’acord amb les previsions de l’Ordenança Municipal sobre Convivència 
Ciutadana. 
 
L’article 26 de l’esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies públiques 
s’identificarà amb un nom diferent, preveient l’article 27 que la denominació de les vies 
públiques podrà ser d’ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple 
Municipal l’adopció de l’acord definitiu. 
 
En aquesta fonamentació jurídica, recordar que, tanmateix, l’article 28 de l’ordenança 
regula la retolació de les vies públiques com un servei públic i que, en aquest sentit es 
va proposar l’adopció dels presents acords. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones en data 8 de març de 2013, l’informe emès per l’arquitecte de Planejament 
en data 15 de gener de 2013, l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura en data 
28 de febrer de 2013 i l’informe emès per la tècnica d’Estadística en data 11 de 
desembre de 2012. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 

 
“Primer.- Designar amb el nom de Plaça de les Homilies d’Organyà l’espai públic que 
hi ha entre la residència universitària, el carrer de Ramon d’Iglésies, l’Avinguda 
Universitària i un vial innominat, segons es grafia al plànol adjunt. 
 
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin a 
l’esmentada plaça, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
 
El secretari presenta una esmena del regidor delegat de Cultura, de 19 de març de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“
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El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, informa que aquest dictamen 
dóna resposta a la petició feta per diferents entitats ciutadanes, en el sentit de donar el 
nom d’Homilies d’Organyà a un espai de la ciutat de Manresa. 
 
Tenint en compte que les Homilies d’Organyà són un document clau de la història i la 
llengua de la nació catalana, es va considerar que la seva inclusió en el nomenclàtor 
de la ciutat era absolutament justificat.  
Per aquest motiu es va tramitar l’expedient corresponent que culminarà avui i que se 
sotmet a la consideració del Ple, per designar amb el nom de Parc de les Homilies 
d’Organyà l’espai entre la residència universitària, el carrer de Ramon d’Iglésies, 
l’avinguda Universitària i un vial que encara no té nom. 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, es congratula 
que un esdeveniment tan important com les Homilies d’Organyà tingui un lloc al 
nomenclàtor de la ciutat i perquè es tracta d’una iniciativa popular, encapçalada per la 
gent de Reagrupament. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, es declara acordat el 
següent: 
 
“La Regidoria de Cultura considera important reconèixer els elements cabdals de la 
història del país, més encara quan ostenten el recolzament d’entitats ciutadanes. Així, 
una de les formes de donar valor al patrimoni compartit és mitjançant el nomenclàtor 
de la ciutat. 
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En concordança amb la petició feta per diferents entitats ciutadanes de que s’atorgui el 
nom d’Homilies d’Organyà a un espai de la ciutat.  
 
Considerant, tal i com consta a la documentació que forma l’expedient, que les 
Homilies d'Organyà són un dels documents claus de la història i la llengua catalanes i 
que la seva inclusió en el nomenclàtor urbà és un reconeixement de l'origen i de la 
permanència de la llengua catalana concordant plenament als criteris que s'apliquen 
en el nomenclàtor de la ciutat que contemplen, entre d’altres, la voluntat de donar 
rellevància als aspectes relatius a la història i a la cultura catalanes.  
 
Fetes, doncs, les consultes pertinents per determinar els aspectes relatius a aquesta 
denominació, s'ha considerat adequat donar el nom de Parc de les Homilies d'Organyà 
a l'espai públic que es troba delimitat pel costat sud-est per la FUB i pels altres tres 
costats pel carrer de Ramon d’Iglésies, per l'avinguda Universitària i per un vial 
innominat. 
 
Considerant que aquest parc està situat a una zona d’ampliació i renovació de la 
nostra ciutat, es considera la tramitació d’ofici de l’expedient d’atorgament de 
denominació d’acord amb les previsions de l’Ordenança Municipal sobre Convivència 
Ciutadana. 
 
L’article 26 de l’esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies públiques 
s’identificarà amb un nom diferent, preveient l’article 27 que la denominació de les vies 
públiques podrà ser d’ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple 
Municipal l’adopció de l’acord definitiu. 
 
En aquesta fonamentació jurídica, recordar que, tanmateix, l’article 28 de l’ordenança 
regula la retolació de les vies públiques com un servei públic i que, en aquest sentit es 
va proposar l’adopció dels presents acords. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones en data 8 de març de 2013, l’informe emès per l’arquitecte de Planejament 
en data 15 de gener de 2013, l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura en data 
28 de febrer de 2013 i l’informe emès per la tècnica d’Estadística en data 11 de 
desembre de 2012. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 

 
Primer.- Designar amb el nom de Parc de les Homilies d’Organyà l’espai públic que hi 
ha entre la residència universitària, el carrer de Ramon d’Iglésies, l’Avinguda 
Universitària i un vial innominat, segons es grafia al plànol adjunt. 
 
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin a 
l’esmentada parc, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
 
L’alcalde informa que els representants de l’Associació d’Amics de les Homilies 
d’Organyà han fet oferiment d’un monòlit per a la ciutat, els ho agraeix en nom de tota 
la corporació i demana un aplaudiment, ja que gràcies a la iniciativa popular s’ha pogut 
tirar endavant aquesta designació. 
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6.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa per tal d'establir els 
termes de la col·laboració en les funcions d'assistència, prestació de 
serveis i altres formes de cooperació en relació amb les dues 
Biblioteques Públiques de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura de 15 de febrer de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“En data 12 de maig de 1999 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Manresa i la Diputació de Barcelona, per tal d'establir els termes de la col·laboració en 
les funcions d'assistència, cooperació i prestació de serveis que la Diputació ofereix a 
l'Ajuntament en relació amb la biblioteca pública del Casino. 
 
Transcorreguts 14 anys des de la seva creació, la única biblioteca de Manresa, una ciutat 
de 76.000 habitants, ha hagut d’assumir les funcions de biblioteca central i comarcal amb 
el qual, s’estava clarament per sota dels estàndards i dels paràmetres que estableix el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya, que preveu per la ciutat de Manresa una 
biblioteca central urbana i tres biblioteques locals. 
 
Amb la construcció de la nova biblioteca local ubicada a l’Ateneu les Bases es contribueix 
a completar el servei local de lectura pública, amb un segon equipament bibliotecari a la 
zona Nord de la ciutat. 
 
Atès que, actualment Manresa disposa de dues biblioteques públiques que formen part 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals que la Diputació gestiona concertadament amb 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Atesa la voluntat de la Diputació de Barcelona de formalitzar un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Manresa amb l'objecte de regular les funcions d’assistència, 
prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament 
de Manresa, en relació amb les Biblioteques de titularitat municipal; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta col·laboració. 
 
Vist l’article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local i article 67 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en virtut dels quals el servei de 
biblioteca pública és un servei municipal obligatori en aquells municipis amb una 
població superior a 5.000 habitants. 
 
Segons l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de 
Catalunya, els ajuntaments tenen competència per coordinar i promoure la lectura 
pública en el municipi. 
 
Atesos l'article 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local i l’article 
92.1 del Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, que estableixen la competència funcional de les diputacions respecte dels 
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i 
cooperació.  
 
La signatura de convenis de col·laboració entre diferents administracions públiques es 
regula als articles 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
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procediment de les administracions públiques de Catalunya, subsidiàriament per la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i els art. 303 a 301 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 ACORDS 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l'Ajuntament de Manresa i la 
Diputació de Barcelona, per tal d'establir els termes de la col·laboració en les funcions 
d'assistència, prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació ofereix a 
l'Ajuntament de Manresa en relació amb les dues Biblioteques Públiques de Manresa. 
 
SEGON.- Deixar sense efectes el conveni signat en data 12 de maig de 1999 que 
establia els termes de la col·laboració en les funcions d'assistència, cooperació i prestació 
de serveis que la Diputació oferia a l'Ajuntament de Manresa en relació amb la biblioteca 
pública del Casino. 
 
TERCER.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
 
“MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES D’AQUEST MUNICIPI 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident 
segon i President delegat de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de 
Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3538/12 de 2 de maig de 2012, 
publicat al BOPB de 16 de maig de 2012.  
 
AJUNTAMENT DE MANRESA, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Valentí Junyent 
Torras pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. José Luís González Leal. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què s’ha 
de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que s’està 
conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans que 
li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, convertir-
la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada a 
fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai públic 
obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la informació 
existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un assessorament 
qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, que els permetin 
moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves necessitats. 
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de cinc mil 
habitants. 
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L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la responsabilitat 
directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de prioritats que es 
desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que disposa la legislació vigent 
al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera de la 
Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els serveis 
regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions provincials, 
mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
Per acord de la Comissió de Govern de la Diputació en data 29/04/99 es va aprovar un conveni 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, en relació a la gestió de la 
“Biblioteca del Casino” existent en aquest municipi, la qual forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona, formalitzat en data 12/05/1999.  
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 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. 
 
El present conveni va ser aprovat per ......... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació en data ........... 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació 
G/40200 332 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/40200 332 220, 629, 639 i G/20300 332A0 
216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. I pel que fa 
a l’Ajuntament ................ 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents 
 
PACTES 
Primer: Objectiu 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Manresa, en relació amb les 
Biblioteques que s’especifiquen, de les quals l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
Les Biblioteques tenen condició de servei públic municipal. I formen part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de la 
seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de les biblioteques 
“Biblioteca del Casino”, ubicada al c/ .......... de Manresa, amb una superfície útil de .... m2 i que 
compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis bàsics. 
 
“Biblioteca Les Bases”, ubicada al c/ .......... de Manresa, amb una superfície útil de .... m2 i que 
compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis bàsics. 
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
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Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic de 
la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1. 
 
Cinquè: Compromisos 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent 
de la Diputació, dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. 
L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del director o directora que 
endegarà la Diputació. 
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta l’Ajuntament. 
La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca a la seva 
col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull el pacte sisè d’aquest conveni. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el 
procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de la 
Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, en el 
marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
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5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual quantia 
que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés de la 
Biblioteca. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -, feta 
excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació. 
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable en 
matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
La “Biblioteca del Casino” fa funcions de biblioteca central urbana i assumirà la coordinació de 
la resta de biblioteques de la ciutat. Ha de mantenir un horari de servei públic de com a mínim 
45 hores setmanals. 
 
La “Biblioteca Les Bases” farà funcions de biblioteca de proximitat. Ha de mantenir, com a 
mínim, un horari de servei de biblioteca de 35 hores setmanals. 
 
Com a biblioteca pública, han d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt de 
la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis bàsics 
es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa en règim 
de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica general. 
 
Han de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
“Biblioteca del Casino”, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons en 
lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a rescindir-lo 
mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació. 



Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 de març de 2013                     63 
 

Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre causa 
admissible en dret. 
 
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 12/05/1999 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, en relació a la gestió de la “Biblioteca del 
Casino”. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, informa que l’objectiu d’aquest 
dictamen és la renovació i modificació del conveni que l’Ajuntament de Manresa té 
signat amb la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual aquesta es fa càrrec d’una 
part del personal de les biblioteques. 
 
El motiu de la modificació d’aquest conveni, que data de l’any 99, és que enguany s’ha 
posat en marxa la nova Biblioteca de l’Ateneu i amb motiu de la seva inauguració la 
Diputació es farà càrrec de les dues persones que estan prestant el servei en aquest 
nou equipament, amb titulació de bibliotecari. Demana el vot favorable al dictamen. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el 
dictamen 6.2.2 a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 
3 GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, es trobava fora de sala en el moment de la 
votació.  
 
6.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l'Ajuntament de 

Manresa (centenari de Joaquim Amat-Piniella) a l'associació Espais 
Escrits, Xarxa de Patrimoni Literari Català. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 5 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació:  

 
“Amb la denominació Associació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, es 
va constituir l’any 2005 aquesta associació, que té per objectiu articular els projectes 
de custòdia, recerca i difusió del llegat tangible i intangible dels escriptors de la 
literatura catalana, per tal de cartografiar el patrimoni literari català a través de les 
institucions que vetllen i en promouen la lectura i els estudis. 
 
Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Manresa, amb l’impuls de diverses entitats 
manresanes, treballa per a commemorar la figura de Joaquim Amat-Piniella, escriptor i 
periodista molt vinculat a la vida política i cultural de la ciutat. Aquesta commemoració 
busca projectar a nivell nacional la figura i l’obra d’Amat-Piniella, a la vegada que vol 
posar en valor l’escriptor i el seu llegat en l’àmbit manresà. 
 
Per resolució de l’alcalde en data 17 de maig de 2012 es va designar la Comissió 
Honorífica del Centenari del naixement de Joaquim Amat-Piniella, així com la 
designació de l’Equip de Treball del Centenari del naixement de Joaquim Amat-
Piniella. 
 
Així, en el decurs de l’any 2013 es portaran a terme un seguit d’activitats de difusió 
amb motiu del centenari del naixement de Joaquim Amat-Piniella, com rutes o itineraris 
literaris, dramatúrgies, jornades, etc.  
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En aquest mateix marc, l’Ajuntament de Manresa vol iniciar l’adhesió a Espais Escrits. 
Xarxa del Patrimoni Literari Català, d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, en el que 
es preveu que aquelles persones o entitats que vulguin formar part de l’associació, 
n’hauran de presentar una sol·licitud prèvia, la qual es va formular mitjançant resolució 
de l’alcalde de data 27 de desembre de 2012, que ha estat acceptada per l’assemblea 
de l’associació que va tenir lloc el 14 de gener de 2013.  
 
La capacitat dels ens locals d’associar-se en organitzacions per a protegir i promoure 
llurs interessos comuns es troba regulada en l’article 133 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. Una previsió a favor de la possibilitat de constitució d’associacions per part 
dels ens públics que també preveu l’article 321-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya. 
 
Atès, doncs, que l’Ajuntament de Manresa està interessat a formar part d’aquesta 
associació com a membre de ple dret, per a la qual cosa cal que accepti els estatuts 
que la regulen, aprovats el 29 d’abril de 2005, el contingut dels quals és el següent: 
 
 
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 
 
Article 1 
Amb la denominació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català es constitueix 
l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997 de 18 de juny, 
d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts. 
 
Article 2 
Els fins de l’associació són:  
Articular els vincles entre cases, museus, fundacions, arxius, associacions, biblioteques, grups 
d’estudi i persones vinculades amb el llegat dels escriptors que han anat configurant la cultura 
catalana des dels seus inicis fins als nostres dies, amb els següents objectius: 
 
1. Donar suport a cadascun dels associats per tal de garantir a les generacions actuals i futures 
l’accés a l’obra escrita que permet vertebrar l’imaginari col·lectiu així com poder preservar els 
espais més significatius i evocadors de la nostra literatura. 
 
2. Afavorir els intercanvis i les cooperacions entre els membres de l’Associació. 
 
3. Censar els elements que constitueixen tot aquest patrimoni material i immaterial per tal de 
poder-lo preservar eficaçment. 
 
4. Vetllar per les condicions de conservació i consulta dels fons documentals, bibliogràfics i 
simbòlics dels escriptors en espais públics o privats i afavorir la seva integració a l’associació. 
 
5. Donar a conèixer la tasca que realitzen per a la promoció de la literatura dels associats. 
 
6. Representar els membres de l’Associació davant dels estaments públics, altres associacions 
o organismes internacionals. 

 
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
Article 3 
1. El domicili de l’associació s’estableix inicialment a Folgueroles, i radica al carrer Major, núm. 
7 
 
2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat serà Catalunya, altres àmbits del territori lingüístic 
català i arreu on es puguin generar activitats vinculades als fins de l’associació. 
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Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions 
 
Article 4 
Poden formar part de l’associació totes les cases, museus, fundacions, arxius, associacions, 
biblioteques, grups d’estudi i persones vinculades amb el llegat dels escriptors que han anat 
configurant la cultura catalana (en endavant associats). Han de presentar una sol·licitud per 
escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui 
lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata. 
 
La representació de les persones jurídiques associades en els diferents òrgans de l’associació 
correspondrà a la persona que en cada cas designin. 
 
Article 5 
Són drets dels membres de l’associació: 
 
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord 
amb les normes legals i estatutàries. 
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer 
més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels seus objectius socials bàsics. 
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris de l’associació. 
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
10. Formar part dels grups de treball. 
11. Posseir un exemplar dels estatuts. 
12. Consultar els llibres de l’associació. 
 
Article 6 
Són deures dels membres de l’associació: 
 
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les. 
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes , derrames i altres 
aportacions econòmiques la periodicitat i import dels quals serà aprovada per l’Assemblea a 
proposta de la Junta Directiva. 
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 
 
Article 7 
Són causes per ser donat de baixa de l’associació: 
 
1. Que ho decideixi l’associat interessat, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la 
Junta Directiva. 
2. No haver satisfet les quotes fixades en els dos darrers exercicis. 
3. No complir les obligacions estatutàries. 
 
Capítol III. L’Assemblea General 
 
Article 8 
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per 
dret propi i irrenunciable. 
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 
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Article 9 
 
L’Assemblea General té les facultats següents: 
 
a) Modificar els estatuts. 
 
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. 
 
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per 
a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la 
gestió feta per l’òrgan de govern. 
 
d) Acordar la dissolució de l’associació. 
 
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
 
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
 
g) Aprovar el reglament de règim interior. 
 
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats. 
 
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a associar-se i també les altes i les baixes dels 
associats per una raó distinta a la de la separació definitiva. 
 
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan 
de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General. 
 
Article 10 
 
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any. 
 
2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que 
ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 
10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la 
sol·licitud. 
 
Article 11 
 
1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de 
contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 
 
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment 
i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats que ha 
de tenir l’associació. 
 
3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, 
l’han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha 
d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 
 
4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un 
extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i 
la llista de les persones assistents. 
 
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a 
fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra 
documentació ha d’estar a disposició dels associats. 
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Article 12 
 
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones 
físiques i jurídiques associades presents o representades. 
 
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o 
més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer 
terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La 
sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera 
convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia 
comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les 
persones presents. 
 
Article 13 
 
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. 
 
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 
 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la 
dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la 
integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels 
assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses 
candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats. 
 
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i 
dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president. 
 
Capítol IV. La Junta Directiva 
 
Article 14 
 
1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el 
vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per 
persones diferents.  
 
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de 
l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el 
càrrec. 
 
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el 
vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. 
 
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per 
l’associació. 
 
Article 15 
 
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense 
perjudici que puguin ser reelegits. La meitat de la primera Junta Directiva es renovarà al cap de 
dos anys. 
 
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot 
esdevenir-se per: 
 
a) renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius 
 
b) dissolució de l’entitat associada 
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c) baixa com a membre de l’associació 
 
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix 
l’article 13.3 dels estatuts 
 
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de 
l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar 
provisionalment el càrrec vacant. 
 
Article 16 
 
1. La Junta Directiva té les facultats següents: 
 
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; 
així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, 
instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 
 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 
públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 
 
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació. 
 
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres 
de l’associació han de satisfer. 
 
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. 
 
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els 
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
 
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir. 
 
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 
 
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de 
l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 
 
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a 
proposta dels mateixos grups. 
 
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, 
per aconseguir: 
 
- subvencions o altres ajuts 
 
- l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també 
un centre de recuperació ciutadana 
 
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i 
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 
29. 
 
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte 
en la primera reunió de l’Assemblea General. 
 
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan 
de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament. 
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Article 17 
 
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, 
s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en 
cap cas no pot ser inferior a quatre vegades l’any. 
 
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o 
bé si ho sol·liciten dos dels membres que la componen. 
 
Article 18 
 
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha 
un quòrum de la meitat més un. 
 
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es 
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.  
L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és 
necessària sempre. 
 
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 
 
Article 19 
 
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o 
grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. 
 
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció 
que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 
 
Article 20 
 
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel 
secretari i el president.  
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè 
s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
 
Capítol V. El president i el vice-president 
 
Article 21 
 
1. Són pròpies del president les funcions següents: 
 
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la 
Junta Directiva. 
 
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. 
 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
 
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació. 
 
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea 
General o la Junta Directiva. 
 
2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més 
edat de la Junta, per aquest ordre. 
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Capítol VI. El tresorer i el secretari 
 
Article 22 
 
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també 
l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.  
 
Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les 
factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel 
president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. 
 
Article 23 
 
El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes 
de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats 
que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 
 
Capítol VII. Les comissions o grups de treball 
 
Article 24 
 
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres 
de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les 
activitats que es proposen dur a terme. 
 
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. 
 
Capítol VIII. El règim econòmic 
 
Article 25 
 
Aquesta associació no té patrimoni fundacional. 
 
Article 26 
 
Els recursos econòmics de l’associació és nodreixen de: 
 
a) les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades per l’Assemblea General 
 
b) les subvencions oficials o particulars 
 
c) les donacions, les herències o els llegats 
 
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se 
 
Article 27 
 
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant 
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a 
proposta de la Junta Directiva. 
 
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals—que 
s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva—i 
quotes extraordinàries. 
 
Article 28 
 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
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Article 29 
 
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha 
de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 
 
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del 
tresorer o bé la del president. 
 
Capítol IX. El règim disciplinari 
 
Article 30  
 
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels associats que incompleixen les 
seves obligacions. 
 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el 
que estableixi el reglament intern. 
 
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un Instructor, que tramita 
l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia 
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres 
parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un 
període de 15 dies. 
 
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones 
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, 
davant la primera Assemblea General que tingui lloc. 
 
Capítol X. La dissolució 
 
Article 31 
 
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquest fi. 
 
Article 32 
 
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes 
tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la 
liquidació de qualsevol operació pendent. 
 
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui 
necessari. 
 
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 
 
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o 
privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat 
més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques. 
 
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors 
d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no 
confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. 
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Vist l’informe emès pel cap de secció de Cultura en data 5 de març de 2013 i  l’informe 
jurídic emès pel cap de la secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones de data 5 de març de 2013. 
 
Per tot això, el regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa, Joaquim Amat-Piniella pel 
centenari del seu naixement, com a membre de ple dret a l’associació Espais Escrits. 
Xarxa del Patrimoni Literari Català  amb domicili al carrer Major, núm. 7 de 
FOLGUEROLES (CP 08022),  així com acceptar els estatuts que la regulen, transcrits 
al cos d’aquest dictamen. 
 
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Manresa per a les funcions 
pròpies de l’esmentada associació a la Sra. Yolanda Esteve Giner, tècnica de la 
Secció de Cultura”. 
 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, explica que l’Associació Espais 
Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català, és una entitat que té el seu àmbit 
d’actuació dintre del territori dels Països Catalans.  
Treballa a Catalunya conjuntament amb l’Institut de les Lletres Catalanes. És una 
plataforma digital que té per objectiu vincular l’obra dels escriptors amb uns espais 
geogràfics, és a dir, cartografiar la literatura. 
 
L’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a aquesta Associació és perquè consideren que 
és una eina important de difusió ja que aquest any se celebra el centenari del 
naixement de Joaquim Amat-Piniella, i serà una eina molt útil i molt important per a la 
seva divulgació. 
 
El cost de l’adhesió és de 150 euros anuals, i el fet d’adherir-se a l’Associació, implica 
que s’ha d’aprovar pel Ple els estatuts que la regulen.   
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP,  diu que votaran 
a favor del dictamen perquè creuen que és important reconèixer un escriptor com 
Amat-Piniella i sobretot per ser un testimoni que va deixar constància de la bogeria 
nazi feixista d’una època que no s’hauria de repetir. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.3 a votació, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, es trobava fora de sala en el moment de la 
votació.  
 
 
6.3 Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
6.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de la 

concessió d’ajudes escolars per al curs 2013-2014. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament de 8 de març de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Com a conseqüència de la crisi social i econòmica iniciada ja fa uns quants anys, 
s’està produint un important creixement de llars sense recursos econòmics per cobrir 
les necessitats bàsiques, un fet que impacta greument en la qualitat de vida dels 
infants. Els últims informes sobre pobresa i necessitats socials ens parlen del fort 
creixement de la pobresa infantil, amb infants que no disposen dels recursos 
necessaris per a una adequada qualitat de vida. Una circumstància que també es 
reflecteix amb intensitat a l’hora de disposar dels recursos i eines que garanteixin una 
escolarització satisfactòria i que tenen un cost per a les famílies que, sovint, no poden 
assumir. 
 
L’article 2 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix els principis rectors 
del sistema educatiu, que tendeixen a garantir la inclusió escolar i la cohesió social, 
regits per uns principis d’universalitat i equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitat  i 
la integració de tots els col·lectius. 
 
Així, l’article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que per 
garantir la igualtat de totes les persones en l’exercici del dret a l’educació, l’alumnat 
amb condicions socioeconòmiques desafavorides té dret a obtenir beques i ajuts a 
l’estudi. 
 
L’article 20 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, preveu 
les prestacions del sistema públic de serveis socials, entre les quals hi ha les de 
caràcter econòmic, desenvolupades a l’article 22 com aportacions dineràries i que 
tenen per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les 
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, amb caràcter de dret 
subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social. 
 
Les Regidories d’Ensenyament i de Serveis Socials han iniciat els tràmits amb la 
finalitat de poder atorgar ajudes escolars per a l’adquisició de llibres i material escolar, 
així com el pagament d’activitats escolars en horari lectiu per al curs escolar 2013-
2014. 
 
Seran beneficiaris de les ajudes els nens i les nenes escolaritzats i empadronats a 
Manresa en etapa obligatòria – primària i secundària –, sigui en un centre educatiu 
públic o concertat, que presentin una situació familiar de necessitat econòmica i que 
no disposin de xarxa de suport per poder-hi fer front. 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Ensenyament proposa a la Comissió Informativa i de 
control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta 
proposta, per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts escolars 
per al curs escolar 2013-2014, amb el següent text: 
 
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES ESCOLARS PER AL 
CURS 2013-2014 
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Primera.- Objecte. Aquestes bases regulen el programa d’ajudes escolars per a 
l’adquisició de llibres i material escolar, així com el pagament d’activitats escolars en 
horari lectiu per al curs escolar 2013-2014.  
 
Segona.- Règim jurídic. Aquestes bases es dicten en el marc de la llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions i normes que la desenvolupen, que seran 
d’aplicació supletòria. 
 
Tercera.- Beneficiaris. Seran beneficiaris de les ajudes regulades en aquestes bases 
els nens i les nenes escolaritzats i empadronats a Manresa en etapa obligatòria – 
primària i secundària –, sigui en un centre educatiu públic o concertat, que presentin 
una situació familiar de necessitat econòmica i que no disposin de xarxa de suport per 
poder-hi fer front . 
 
L’obtenció d’aquestes ajudes és compatible amb l’obtenció d’altres de caràcter social. 
 
Quarta.- Quantia de les ajudes. Les ajudes tindran les següents quanties màximes, 
d’acord amb els punts obtinguts en aplicació del barem establert a la clàusula 
cinquena:  

PUNTS EUROS 
3 50 
4 60 
5 70 
6 80 
7 90 
8 100 

 
La seva determinació final s’acordarà per l’òrgan competent, d’acord amb el límit 
pressupostari. 
 
Cinquena.-  Barems de puntuació. Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els 
següents barems, els quals tindran caràcter acumulatiu: 
 

1. Situació econòmica : 
 

INGRESSOS 2 3 4 5 6 7 
 
Menys 176 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
176 / 210.80 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
210.80 / 245.80  

 
4 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
245.80 / 280.60  

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
280.60 / 315.60 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
315.60 / 350.50 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350.50 / 385.50 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
MÀXIMS 

 
838 

          
1.029 

            
1.219,5 

           
1.415 

        
1.602,5 

           
1.792 
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2 Situació familiar : 
1 punt en el supòsit de famílies monoparentals. 
1 punt en el supòsit de famílies nombroses. 
1 punt quan el nucli familiar tingui al seu càrrec una persona depenent 
 

3 Valoració escolar 
1 punt  Quan hi hagi informe escolar de la necessitat.  
2 punts Quan l’informe escolar, a banda de determinar la necessitat, informi de 
l’aprofitament positiu escolar per part de l’alumne. 

 
Tindran dret a obtenir l'ajuda les sol·licituds que obtinguin com a mínim 3 punts, essent 
condició indispensable que almenys un dels punts correspongui a la situació 
econòmica. 
 
Sisena.- Sol·licituds, termini i lloc de presentació. S’haurà d’utilitzar el model oficial 
de sol·licitud, que serà facilitat per les escoles. Per a la seva simplificació 
administrativa, les famílies podran realitzar una única sol·licitud, assenyalant cada un 
dels menors pels quals es sol·licita l’ajuda. El termini de presentació serà del 6 al 17 de 
maig, ambdós inclosos. Les instàncies hauran de ser presentades al registre 
descentralitzat ubicat a l’Edifici Infants (Carretera de Vic, 16, baixos).   
 
Amb la sol·licitud es lliurarà la següent documentació:  

o Declaració de la composició dels membres computables del nucli familiar. Es 
consideraran membres computables el pare i la mare, la persona tutora o 
encarregada de la guarda i protecció del/de la menor i els germans que 
convisquin amb el menor. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no 
es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona 
sol·licitant de la beca.  

o Llibre de família i/o documentació acreditativa de la condició de tutor o de la 
guarda del menor.   

o Documentació acreditativa dels ingressos dels membres computables en els 
tres darrers mesos.  

o En el seu cas,  informe escolar segons annex adjunt al programa, que es tindrà 
en compte a l’hora d’aplicar el barem. 

 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’accepten aquestes bases, autoritzant a 
l’Ajuntament de Manresa a verificar als registres administratius que pertoquin, propis o 
d’altres administracions, les dades facilitades. Amb aquesta finalitat, amb la sol·licitud 
s’autoritzarà a l’Ajuntament a dur les actuacions, consultes i comprovacions que 
resultin necessàries. 
 
Setena.- Procediment d’atorgament. Les sol·licituds seran informades pels serveis 
socials municipals. D’acord amb aquest informe, la comissió qualificadora elevarà 
proposta de resolució a l’òrgan competent per a la seva adjudicació.  
 
La composició de la comissió qualificadora és la següent:  

o El Regidor d’ensenyament, que la presidirà 
o La Regidora de serveis socials 
o La Cap del servei de serveis socials, sanitat i participació  
o La Cap de secció d’Ensenyament 
o La Cap de secció de Serveis Socials 
o El Cap de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de serveis a les persones, que 

actuarà com de secretari 
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Vuitena.- Òrgan competent i termini de resolució. A la vista de la proposta elevada 
per la comissió qualificadora, el Regidor d’ensenyament concedirà les ajudes abans de 
la finalització del curs escolar 2012-2013.  
En el supòsit que un cop resoltes les sol·licituds hi hagués un sobrant pressupostari, 
es podrà realitzar una nova convocatòria abans de finalitzar l’any 2013. 
 
Novena.- Comunicació de les ajudes concedides i recursos. La resolució de les 
ajudes es publicarà al tauler d’anuncis de les corresponents escoles on estiguin 
matriculats. 
 
Contra la resolució del Regidor d’ensenyament, que exhaurirà la via administrativa, les 
persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, 
conforme al que s’estableix a l’article 46.1 de la Llei 29/1997, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
  
Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant de la mateixa regidoria, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 77 de 
la llei 26/2012, de 3 d’agost, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.  
 
Desena.- Pagament. El pagament de les ajudes es realitzarà a favor de les escoles o 
a les associacions de pares i mares d’alumnes, que tindran la consideració d’entitat 
col·laboradora. Per tal de tenir aquesta consideració, s’hauran de concertar els 
corresponents convenis de col·laboració. 
Les entitats col·laboradores descomptaran l’import de les ajudes corresponents a 
cadascun dels alumnes beneficiaris de les despeses d’aquests per als conceptes 
previstos a la clàusula primera. 
 
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 en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que en el 
pressupost d’aquest any 2013 hi ha prevista una consignació pressupostària inicial de 
30.000 euros per fer front als ajuts que es porten a aprovació.  
El que s’aprova són les bases reguladores sobre els ajuts individualitzats escolars per 
al curs 2013-2014. 
Aquestes bases regulen com s’han de fer les peticions, amb quins barems treballaran 
els Serveis Socials municipals i de quina manera es farà l’execució per fer arribar els 
ajuts individualitzats a cadascun dels alumnes de la ciutat de Manresa. 
 
L’equip de govern entén aquesta dotació pressupostària inserida en un pla més global, 
incloses les beques de menjador o despeses d’activitats dels diversos centres escolars 
de la ciutat per garantir un accés més universal a aquestes activitats i amb l’objectiu 
que l’escolarització es normalitzi tant com es pugui donada la situació actual. 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte l’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 
a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPSC, 3 GMERC, i 3 
GMPP), i 5 abstencions (2 GMPxC, 2 GMCUP, i 1 GMPSC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
Es fa constar que el senyor José Luis Irujo, es trobava fora de sala en el moment de la 
votació.  
 
6.4 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
6.4.1  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases particulars 

reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a 
fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, d’11 de març de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“El ple de la Corporació va aprovar una proposició que, entre altres acords, establia 
que es garantís <<l’exempció de la càrrega que representa l’impost sobre l’increment 
de valor de terrenys de naturalesa urbana per les persones afectades que pateixin la 
pèrdua de la seva vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixin la dació de la 
vivenda en pagament del deute>>. 
 
L’article 20 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, preveu 
les prestacions del sistema públic de serveis socials, entre les quals hi ha les de 
caràcter econòmic, desenvolupades a l’article 22 com aportacions dineràries i que 
tenen per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les 
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, amb caràcter de dret 
subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social. 
 
D’acord amb l’esmentat encàrrec del Ple, la Regidoria de Serveis Socials ha iniciat els 
tràmits amb la finalitat de poder atorgar ajudes de naturalesa social a les persones que 
resultin subjecte passiu de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana com a conseqüència de la transmissió de la vivenda habitual a 
Manresa, en supòsits d’execucions hipotecàries o de dació en pagament d’un deute 
hipotecari. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació proposa a 
la Comissió Informativa i de control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini 
favorablement aquesta proposta, per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes econòmiques de 
naturalesa social, destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, amb el següent text: 
 

Bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa 
social destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana  
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Primer.- Objecte. Aquestes bases regulen les ajudes de naturalesa social 
destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de 
naturalesa urbana, quan la seva liquidació sigui conseqüència d’execucions 
hipotecàries o d’acords extrajudicials de dació en pagament d’un deute 
hipotecari. 
 
Segon.- Règim jurídic. Aquestes bases es dicten en el marc de la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions i normes que la desenvolupen, 
que seran d’aplicació supletòria. 
 
Tercer.- Beneficiaris i quantia de les ajudes. Podran sol·licitar aquestes ajudes 
les persones físiques que siguin subjecte passiu de l’impost i compleixin les 
següents condicions: 
 

1. Estar empadronades al municipi de Manresa. 
2. Que resultin subjectes passiu de l’Impost sobre l’increment de valors 

dels terrenys de naturalesa urbana, com a conseqüència de la 
transmissió de la vivenda habitual a Manresa, en supòsits d’execucions 
hipotecàries o de dació en pagament d’un deute hipotecari. 

3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
així com de la resta d’obligacions tributàries i de la seguretat social. 

4. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i del nucli familiar hauran de ser 
iguals o inferiors al següent barem.  

   
Membres de la Família 

  1 2 3 4 5 6 7 o > Reducció
641 838 1.028 1.220 1.415 1.602 1.792 100% 

962 1.257 1.542 1.829 2.123 2.404 2.688 50% 
Renda 

màxima 
mensual 

1.090 1.424 1.748 2.073 2.406 2.724 3.046 30% 
 

Quan es superi aquest barem, per poder optar a l’ajuda, el nucli familiar 
haurà de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat. Per a la seva 
valoració es realitzarà informe social, que tindrà en especial 
consideració el fet que hagi quedat un deute pendent derivat de 
l’execució hipotecària i/o els criteris de vulnerabilitat establerts per a 
l’accés al Fons Social de Vivenda, regulat al Reial Decret-Llei 27/2010, 
de 15 de novembre i les normes i convenis de desenvolupament. 
El còmput es realitzarà tenint en consideració les darreres tres 
mensualitats immediatament anteriors a la liquidació de l’impost. 
S’entendrà per nucli familiar als efectes d’aquestes bases el propi 
subjecte passiu, cònjuge o parella de fet, fills i pares del matrimoni o 
parella, que tinguin com habitatge habitual aquell del que se’n deriva la 
liquidació tributària. 
L’import de l’ajuda serà l’equivalent a la reducció de la quota que en 
resulti de l’anterior barem. S’estableix com a límit màxim d’ajuts la 
dotació que determini l’acte de convocatòria. 

5. El subjecte passiu, així com el cònjuge o parella de fet, no podran ser 
titular d’un altre immoble destinat a vivenda. 

6. Quan l’immoble del que se’n deriva la tributació estigui integrat en un 
edifici destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, haurà de tenir la 
consideració d’entitat independent a efectes cadastrals. 
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7. No trobar-se incurs en la prohibició per obtenir la condició de beneficiari 
de subvencions públiques previstes a la normativa vigent. 

 
Quart.- Documentació a aportar. Les persones sol·licitants, hauran 
d’acompanyar la sol·licitud de la següent documentació: 
 

1. Fotocòpia compulsada del NIF/NIE del nucli familiar. 
2. Documentació relativa als ingressos dels darrers tres mesos del nucli 

familiar. 
3. Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la seguretat social o l’autorització a l’Ajuntament per 
dur a terme les actuacions, consultes i comprovacions que resultin 
necessàries. 

 
L'Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o 
d’altres administracions, les dades cadastrals, econòmiques i de padró 
declarades. A tal efecte, amb la sol·licitud s’autoritzarà a l’Ajuntament a dur les 
actuacions, consultes i comprovacions que resultin necessàries.  
 
Cinquè.- Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds es 
presentaran en el termini de deu dies des de la notificació de la liquidació o 
presentació de l’autoliquidació de l’impost.  
 
Les instàncies es presentaran: 
 

- Oficina d’Atenció Tributària (Plaça Major, 6, baixos) 
- Registre Edifici Infants (Carretera de Vic, 16) 

 
Sisè.- Comissió qualificadora. Estarà formada per: 
 

- La Regidora de Sanitat, Serveis Socials, Acollida i Cooperació, que la 
presidirà. 

- El Regidor d’Hisenda i Governació.  
- La Cap del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària. 
- La Cap de Servei de Sanitat, Serveis Socials i Participació 
- La Cap de Secció de Gestió Tributària. 
- La Cap de Secció de Serveis Social. 
- El Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 

Persones, que exercirà de secretari. 
 
Setè.- Forma i termini de concessió 
 
La Comissió qualificadora es reunirà mensualment, llevat que no hi hagi 
sol·licituds pendents. A la vista de l’informe que aquesta formuli, la Regidora de 
Serveis Socials concedirà les ajudes en el termini màxim de sis mesos des de 
la seva sol·licitud. 
 
Vuitè.- Forma de pagament de l’ajuda. L’ajuda es destinarà a la compensació 
immediata de la totalitat o part de l’impost liquidat, d’acord amb el barem recollit 
a la tercera clàusula. Pel cas de no ser una ajuda total, la resta de quantitat 
pendent de pagament s’abonarà d’acord amb el procediment de recaptació 
establert per a l’impost.  
 



Acta de la sessió plenària núm. 4, de 21 de març de 2013                     80 
 

Novè.- Pèrdua del dret a rebre l’ajuda. Serà causa de pèrdua el dret a la 
subvenció:  

1. Haver percebut per part de qualsevol administració pública ajudes que, 
sumada a la que regulen les presents bases, excedeixi del 100% de la 
quota municipal de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.  

2. La manca de comunicació a l’Ajuntament de Manresa de qualsevol 
modificació de les circumstàncies que hagin estat tingudes en compte 
per l’atorgament de l’ajuda. 

 
Desè.- Obligació d’informació. Els beneficiaris s’obliguen a facilitar tota la 
informació recollida a les presents base i aquella altra que pugui ser requeria 
per l’Ajuntament amb la finalitat de gestionar les sol·licituds. 
 
Desè.- Revisió i revocació de les ajudes. L’Ajuntament de Manresa es reserva 
la facultat de revisió i revocació de les ajudes pel cas d’incompliment per part 
del beneficiari de les presents bases o per qualsevol altra circumstància 
prevista a la llei 38/2003, General de subvencions i normativa que la 
desenvolupa. 
 
Onzè.- Reintegrament de l’ajuda. Procedirà el reintegrament de les quantitats 
indegudament percebudes, així com de l’interès de demora des del moment del 
pagament de l’ajuda, en els casos previstos a la clàusula novena i aquells 
altres que es determinen a la llei 38/2003, General de subvencions i normativa 
que la desenvolupa. 
 
Disposició Transitòria: S’estableix un termini de trenta dies, a comptar des de la 
convocatòria, per a la presentació de sol·licituds relatives a liquidacions o 
autoliquidacions de l’impost presentades amb anterioritat i que es trobin 
pendents de tramitar o en període voluntari de pagament. 

 
 
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 en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, recorda que en un Ple 
anterior d’aquesta Corporació es va aprovar una proposició que, entre altres acords, 
establia que es garantís l’exempció de la càrrega de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les persones que han perdut la seva 
vivenda en subhastes i per aquelles que han aconseguit la dació de la vivenda del 
pagament en deute. Fa referència a les paraules del regidor Josep M. Sala sobre que 
ja hi ha una partida preparada per poder fer front a aquests ajuts. 
 
Diu que la regidoria de Serveis Socials ha iniciat els tràmits per poder atorgar aquestes 
ajudes de naturalesa social i diu que en el dictamen es presenten les bases 
reguladores dels ajuts i se’n determinen les quanties. També es detallen els membres 
de la Comissió que analitzaran i valoraran les sol·licituds i les quantitats que 
s’atorgaran a cadascun dels beneficiaris. Comenta que des de Serveis Socials es 
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pretén que la valoració sigui per a cada cas particular i que es faci per partida doble, 
analitzant tant la situació econòmica com la personal. 
 
Per tot això, demana el vot favorable als acords del dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu 
grup està força decebut amb aquest dictamen perquè han vist amb molta sorpresa que 
segons les bases reguladores no tothom tindrà una reducció del 100% de l’impost sinó 
que s’aplica un escalat segons la renda i, per tant, hi hauran reduccions del 100%, 
però també del 50% i del 30%.  
 
Assenyala que aquest dictamen és fruit d’una moció que va aprovar aquest mateix Ple 
en una sessió anterior, la qual va ser presentada pel Grup Municipal de CiU i en la que 
es proposava “eximir a les persones afectades per processos d’execució hipotecària o 
de dació en pagament de la càrrega que representa l’impost” i en cap cas en la moció 
es parlava d’un escalat. És per això que la CUP no veu bé que si el propi equip de 
govern presenta una moció amb els termes que ha esmentat, a l’hora de la veritat facin 
un escalat. Creuen que això no està bé perquè si expliquen una cosa l’han de complir. 
 
Diu que també els decep el fet que la situació en si és injusta. Manifesta que amb 
l’impost de la plusvàlua el que es fa és gravar l’especulació, o en tot cas, el guany 
econòmic després de la compra-venda d’un habitatge. Comenta que en aquest 
dictamen s’està parlant única i exclusivament de gent que, o bé la desnonen o li fan 
dació en pagament, és a dir, és gent que va comprar un pis, que l’ha estat pagant 
durant una part més o menys llarga d’anys i que ara es queden sense el pis i, només 
en el millor dels casos, en pau amb el banc. Per tant són persones que no guanyen 
res, al contrari, ho perden tot. Per això la CUP no entén que es vulgui fer pagar un 
impost a una gent que no té cap benefici.  
 
El senyor Jordi Masdeu repeteix que l’escalat no té cap sentit, i més encara quan per 
tenir dret a la reducció del 100% les persones han de tenir una renda molt i molt baixa. 
Com que entenen que aquest dictamen va en un sentit molt diferent al de la moció que 
es va aprovar anteriorment, diuen que el que hauria de fer l’equip de govern és retirar 
el dictamen, o com a molt, deixar-lo sobre la taula perquè el puguin tornar a analitzar i 
refer-lo segons el que realment deia la moció. Si no és així, diu que la CUP no votarà 
en contra perquè és millor això que res, però tampoc el votaran a favor i s’hi 
abstindran. Insisteix que l’equip de govern s’ho repensi i presenti un altre dictamen que 
estigui en consonància amb el que ells mateixos van dir que farien. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, comenta que el PSC 
està en la mateixa línia del que ha assenyalat la CUP. Diu que tampoc votaran en 
contra però que, recordant com es va presentar la primera moció, proposa a l’equip de 
govern que reconsideri aquest dictamen. Diu que si no ho fan així, s’abstindran en la 
votació. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, entén els comentaris de 
la CUP i el PSC però diu que ells també han d’entendre que en qualsevol ajuda 
individualitzada han d’existir uns barems. Diu que els criteris són necessaris per no 
caure en la subjectivitat, cosa que tampoc seria correcte. Amb tot, assenyala que 
cadascun dels casos de proposta seran valorats, estudiats i analitzats per una 
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Comissió i, per tant, no seran tant taxatius i en alguns casos particulars es podran fer 
variacions. 
 
Diu que el que està clar és que la baremació és imprescindible perquè si no hi fos 
serien injustos per l’altre costat, és a dir, perquè no tindrien manera d’ajudar a qui més 
ho necessita perquè a vegades, volent ajudar a tothom, es deixa d’ajudar a qui 
realment ho necessita més. Reitera que la baremació es fa per buscar la màxima 
justícia en les aportacions. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, opina que el 
barem ja és el fet que només es donarà l’ajut en casos d’execució hipotecària o de 
dació en pagament. Diu que el seu grup pensa que això ja és un barem prou clar i que 
la gent que ha de marxar de casa seva perquè no la pot pagar és evident que ho 
necessita, sobretot en el cas d’aquest impost que en si ja és completament injust. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 6.4.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 8 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per reclamar la llibertat dels 

presos polítics sahrauís, així com la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de març de 
2013 que es transcriu a continuació:  
 
“El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, 
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables 
condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines 
causant víctimes i desapareguts. 
 
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què 
viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori 
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli dels 
seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures. 
 
Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta 
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va 
procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar-
los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent 
de Gdeim Izik. 
 
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara 
Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons 
el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes 
garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats 
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els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar 
una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN. 
 
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va 
condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres 
deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó . Aquestes penes 
duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret 
d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès 
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina. 
 
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han 
vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les 
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al 
referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets humans del poble 
sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu 
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a 
celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol.licita, a més d'una solució 
justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la 
llibertat de tots els presos polítics sahrauís. 
 
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període de 
sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)) 1 
 
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al 
Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del 
Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de 
manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el 
nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment 
internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una 
solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble 
sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides; 
 
Per tot l’exposat anteriorment,  
 
S'ACORDA 
 

- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de 
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots 
els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, 
recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la 
protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un 
mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental 
i donar suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a 
l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions 
de les Nacions Unides. 

- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a 
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de 
Diputats, al President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, 
President del Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a 
Afers Exteriors i Política de Seguretat.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU, de 21 de març de 2013 que 
es transcriu a continuació:  
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“En els ACORDS, afegir-ne un tercer: 
 
- Continuar informant la població de Manresa sobre la situació del poble sahrauí en 

el marc del Pla de sensibilització.” 
 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Gemma López, que a petició de l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS BAGES) ha sol·licitat intervenir en aquest 
Ple. 
 
La senyora Gemma López, comença la seva intervenció agraint que els hagin 
permès intervenir en aquest Ple. Diu que ve de part de l’Associació Catalana d’Amics 
del Poble Sahrauí del Bages i explica que pertanyen a ACAPS Catalunya que són 
diferents associacions de diversos municipis a nivell de Catalunya i de l’estat espanyol 
que donen suport i que volen que no s’oblidi el conflicte del Sàhara. 
 
Comenta que el Sàhara és l’última colònia que queda a Àfrica. Explica que a l’any 
1975 l’estat espanyol el va deixar a la seva sort i va ser ocupat pel Marroc de forma 
il·legal i que encara continuen en aquesta situació. Diu que part del poble sahrauí va 
fugir cap a Argèlia, país que els va cedir una part de territori on viuen en campaments 
de refugiats des de fa 35 anys, però una altra part es va quedar en el territori ocupat i 
actualment viuen en una situació de repressió política, on no poden parlar el seu 
idioma, no poden manifestar la seva ideologia i no se’ls respecta cap dret. 
 
La senyora Gemma López diu que la moció que presenten al Ple no és tant per als 
refugiats sinó per a la gent que s’ha quedat en el territori, els quals al 2008 (abans de 
la Primavera Àrab i altres moviments) cansats d’esperar resolucions de l’ONU que els 
donés recolzament, van decidir fer una protesta pacífica i van sortir a fora dels pobles, 
van muntar una haima i de mica en mica se’n van muntar més fins que van arribar a 
ser 20.000 persones amb la intenció de fer pressió internacional. Comenta que en 
aquests campaments també hi havia cooperants catalans, i gràcies a això hi ha vídeos 
que es poden consultar i en els que es pot veure com van anar els fets. Reitera que 
senzillament el que feien era protestar i fer pressió internacional davant d’aquesta 
situació no resolta. Al cap d’uns dies el regne de Marroc va intervenir i va desmantellar 
el campament i quan tota aquesta gent va tornar a la capital i als seus pobles va 
haver-hi repressió política. Diu que molta gent va anar a les presons i que s’ha fet un 
judici, el qual tot just es va aprovar fa 3 setmanes, en el qual s’han imposat unes 
penes duríssimes (de presó de per vida, condemnes a mort, etc) i sense que en tot 
aquest procés hi hagi hagut cap tipus de democràcia.  
 
Explica que des d’ACAPS es van presentant mocions a diferents municipis de 
Catalunya i que a hores d’ara ja s’han aprovat a Igualada i Vilafranca. Ara pretenen 
que Manresa faci un manifest en contra d’aquest procés, reclamant que es respectin 
els drets del poble sahrauí. Assenyala que l’únic que demana aquest poble és un 
referèndum d’autodeterminació per poder escollir què volen ser. 
 
Seguidament, llegeix el text de la moció que es reprodueix a l’inici d’aquest punt de 
l’ordre del dia, que és la que han presentat a través del Grup Municipal de la CUP. 
 
Diu que si l’Ajuntament de Manresa aprova l’acord, el faran arribar conjuntament amb 
els altres que s’aprovin arreu de Catalunya a tots els càrrecs que es relacionen en el 
segon punt de l’acord. 
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La senyora Gemma López finalitza la seva intervenció dient que creu que com a 
ciutadans espanyols i ciutadans catalans es té una doble responsabilitat amb el poble 
sahrauí: per una banda perquè avui en dia encara és una colònia espanyola o ex-
colònia pendent de descolonització, i com a catalans perquè s’ha de lluitar pel dret de 
l’autodeterminació de tots els pobles que la necessitin. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que tot 
el que tenia previst dir ja ho ha exposat la senyora Gemma López i, per tant, només 
afegeix que demana a tothom que voti a favor de la moció. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, diu que el seu grup creu 
que han de votar a favor de la moció però que hi volen introduir una esmena per 3 
raons: 
 
En primer lloc, diu que aquesta moció és una bona eina per mostrar el seu suport a la 
llibertat i els drets de les persones, en aquest cas del poble sahrauí. Però assenyala 
que voldrien anar una mica més enllà de la pròpia moció perquè troben que està molt 
en consonància amb les polítiques locals de cooperació d’aquest Ajuntament, atès que 
la defensa dels drets universals és un dels eixos que més es treballen en els 
programes de cooperació de la ciutat de Manresa. Informa que dins de l’àmbit de la 
sensibilització, la senyora M. Mercè Rosich diu que es té l’objectiu d’aportar dades que 
informin a la ciutadania sobre les relacions internacionals i també de les causes de les 
desigualtats. Per això pensen que el fet de conèixer i estar receptius al nostre entorn 
és la millor manera per continuar comptant a la ciutat de Manresa amb persones 
sensibles i actives en la defensa de la cultura de la pau i dels drets humans. 
 
En segon lloc, comenta que també en el marc de les activitats de sensibilització, el 
passat mes de desembre -concretament el dia internacional dels Drets Humans- es va 
tenir l’oportunitat de comptar amb la presència de l’ACAPS i van participar en una 
xerrada sobre la situació actual a la zona. Per tant, diu que d’alguna manera 
l’Ajuntament ja ha facilitat que hi hagi una bona comunicació amb ells. 
 
En tercer lloc, consideren que aquesta moció recull bona part de les inquietuds del 
poble de Manresa i dóna continuïtat al que s’ha fet fins ara. Diu que des del 1993 
l’Ajuntament de Manresa està donant suport a accions i lidera en voluntariat sobre 
temes de pau i del món sahrauí. Assenyala que des de fa molts anys que s’està 
donant suport a les colònies d’infants sahrauís a Manresa i que també s’han acollit a 
persones malaltes que no podien ser tractades al Sàhara. Des del 2002 s’estan 
prioritzant projectes de campaments.  
 
Tot plegat fa que aquesta moció d’avui també sumi i per aquest motiu, el grup de CiU 
presenta una esmena per afegir un punt més als acords en el sentit que es continuï 
informant a la població de Manresa sobre la situació del poble sahrauí en el marc del 
Pla de sensibilització. Diu que CiU pensa que és important que es vagi fent aquest 
record perquè els ciutadans estiguin alertats de quina manera viuen alguns pobles 
veïns, en aquest cas el món sahrauí. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de la PxC, informa que el 
seu partit votarà a favor de la moció. Troba que la senyora Gemma López ha explicat 
força bé la situació i diu que si ell fos una persona que estigués vivint en un altre país 
per motius de treball o altres i en el seu país d’origen passessin coses com les que 
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estan passant al Sàhara, pensa que recolzaria propostes com les que ha explicat la 
senyora Gemma López. És en aquest sentit que pensa que faria falta que alguna 
associació marroquina de Manresa o del Bages també ho recolzessin, perquè diu que 
és gràcies al fet que se’ls ha acollit i poden viure aquí que saben què és un país 
demòcrata amb tots els drets, els quals, malauradament, no podien tenir en el seu. Per 
això, diu que troba a faltar que alguna d’aquestes associacions ho recolzi i que vagi en 
contra del que el seu govern està fent amb el Sàhara. 
 
El senyor Sebastià Llort diu que l’exèrcit marroquí, als vespres porta aliments a molts 
dels marroquins que el seu rei envia al Sàhara perquè allà siguin majoria i perquè 
quan hi hagi la resolució de l’ONU el Sàhara sigui del Marroc, dissortadament per als 
sahrauís que viuen allà. 
 
Tot i que no sigui pròpiament el tema de la moció, comenta que el Marroc es queixa  
que la seva policia ha rebut un mal tracte, En canvi, tot i que li sembla lícit demanar 
que el tracte sigui bo, diu que darrerament s’ha estat parlant que els estrangers que 
arriben al Marroc –ja siguin subsaharians, del Senegal o d’altres països africans- són 
maltractats i les dones violades per la policia marroquina. Diu que això passa dia rere 
dia i que no passa res, i que fins i tot, organitzacions com Metges Sense Fronteres va 
decidir marxar del Marroc pel tracte rebut, així com també periodistes europeus i 
altres. 
 
Per tot el que ha exposat, torna a dir que el vot de la PxC a la moció serà favorable. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comença donant les 
gràcies a la senyora Gemma López i a l’associació que representa per la tasca que 
estan realitzant.  
 
Diu que fa molt temps que a l’Ajuntament de Manresa es parla del tema del Sàhara, de 
fet, n’estan parlant i es vénen aprovant propostes des del segle passat i li fa vergonya 
que en ple segle XXI encara hagin d’estar exigint el dret d’autodeterminació de totes 
les nacions i de tots els pobles, especialment d’aquells en què al 2013 encara s’estan 
produint crims i setges contra la llibertat. 
 
En aquest sentit diu que tot i que no és competència municipal, cada vegada és més 
important que s’assumeixi que des dels ajuntaments s’ha de fer veure que la posició 
de Catalunya és contrària a aquestes pràctiques. Diu que aquest acte no pot ser 
simbòlic i no es pot fer perquè quedi bé aprovar una moció sobre aquest tema, sinó 
que tots els partits que tenen responsabilitat a nivell nacional haurien de seguir amb la 
tasca de pressionar l’ONU perquè realment és una vergonya que en el segle XXI hi 
hagi problemes eterns i que tots plegats no siguem capaços de resoldre’ls. 
 
Evidentment, diu que votaran a favor de la moció i esperona l’ACAPS perquè continuï 
amb la seva tasca i anima que els representants municipals es reforcin en la idea de la 
importància del municipalisme per fer pressió. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que la situació del 
poble sahrauí és una antiga qüestió pendent de resolució. Diu que viuen dividits, uns 
en campaments al desert del Sàhara amb un clima extrem i patint més de 30 anys 
d’exili, i els altres viuen a la seva terra, al Sàhara occidental, on pateixen la repressió 
colonial dels que ignoren les resolucions de l’ONU que reconeixen els seus drets com 
a persones i com a poble. El Sàhara occidental, reconeguda per uns i ocupada pels 
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altres diu que és potser la nació africana amb una de les situacions més complexes del 
moment, a l’espera del desitjat referèndum. 
 
Comenta que aquesta permanent situació de conflicte genera violència, violació dels 
drets humans, detencions arbitràries, tortures, etc. i en definitiva una falta total de 
garanties democràtiques que violen el dret internacional. Afortunadament, també es 
donen moltes reaccions arreu com les de les quatre principals cadenes alimentàries de 
Suècia que no fa gaire que van dir que no volien importar ni vendre productes del 
territori ocupat del Sàhara occidental falsament etiquetades com a marroquins, al 
témer violar el dret internacional. 
 
D’altra banda, assenyala que tampoc fa massa que el Marroc va impedir l’entrada al 
seu territori d’una delegació de quatre eurodiputats, dos d’ells espanyols, que 
intentaven arribar a El Aaiún, la capital administrativa del Sàhara occidental, ocupada 
pel Marroc per observar la situació respecte els drets humans.  
 
Diu que cal tenir en compte que aquesta situació toca de prop, ja que després d’una 
injusta colonització que suposa un canvi de vida i de costums per a la població 
sahrauí, hi ha un posterior abandonament per part d’Espanya i passa a mans del 
Marroc i de Mauritània. Encara que la seva història és molt més que tot això, queda 
amagada per tots aquests conflictes permanents, com per exemple les fantàstiques 
pintures rupestres del neolític, la primera edat d’or de la cultura del Sàhara dels segles 
XVIII i XIX que comptava amb uns grans homes d’una cultura extraordinària. 
 
Per tots aquests motius i molts altres, el vot del Grup Municipal Socialista és favorable 
a aquesta moció per la llibertat d’aquests presos polítics i tots els altres termes de 
l’acord, inclosa l’esmena de CiU per donar a conèixer la situació i fer-ne el seguiment. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, amb l’esmena del GMCiU incorporada, i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, es declara acordat el 
següent: 
 
 
“El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, 
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables 
condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines 
causant víctimes i desapareguts. 
 
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què 
viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori 
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli dels 
seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures. 
 
Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta 
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va 
procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar-
los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent 
de Gdeim Izik. 
 
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara 
Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons 
el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes 
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garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats 
els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar 
una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN. 
 
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va 
condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres 
deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó . Aquestes penes 
duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret 
d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès 
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina. 
 
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han 
vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les 
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al 
referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets humans del poble 
sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu 
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a 
celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol.licita, a més d'una solució 
justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la 
llibertat de tots els presos polítics sahrauís. 
 
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període de 
sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)) 1 
 
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al 
Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del 
Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de 
manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el 
nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment 
internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una 
solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble 
sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides; 
 
Per tot l’exposat anteriorment,  
 
S'ACORDA 
 
- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets 

Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els 
presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment 
condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels 
drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme 
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport 
a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del 
poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. 

 
- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a 

Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al 
President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del 
Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i 
Política de Seguretat. 

 
- Continuar informant la població de Manresa sobre la situació del poble sahrauí en 

el marc del Pla de sensibilització.” 
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7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’establir un programa 

de recollida i distribució de llibres usats. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de març de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’Estatut de Catalunya (2006) manifesta, en el seu article 22, que “totes les 
persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al 
desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives” i que en l’article 
44, s’hi afegeix que “els poders públics han de fomentar la investigació i la recerca 
científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del patrimoni 
cultural de Catalunya”, així com que “els poders públics han d’emprendre les accions 
necessàries per facilitar a totes les persones l’accés a la cultura, als béns i als serveis 
culturals i al patrimoni”. 
 
Atès que. segons el Consell d'Europa, mitjançant la plataforma “Culture Watch 
Europe”, la cultura ha de ser definida com a  “l'ànima de la democràcia”. 
 
Atès que, segons l'Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 
(2010), “les polítiques culturals i els processos d’intervenció que se’n deriven, d’acord 
amb totes les evidències estadístiques, representen un factor positiu de primer nivell 
en el desenvolupament social, tant els aspectes estrictament productius, vinculats al 
creixement econòmic, com els que tenen a veure amb les condicions i la qualitat de 
vida o benestar social, aspectes molt vinculats a la noció de ciutadania”. 
 
Atès que l'actual situació de crisi econòmica i social posa en perill l'accés a la cultura 
d'una part cada cop més important de la població de Manresa. 
 
Atès que els llibres són una de les principals eines culturals, que actuen com a 
transmissors i difusors de les idees, al mateix temps que estimulen l'activitat 
intel·lectual. 
 
Atès que molts ciutadans i ciutadanes de la ciutat disposen de llibres que ja no utilitzen 
i que poden ser encara útils com a vehicles de difusió cultural. 
 
Atès que, tot i l'existència d'iniciatives puntuals, a Manresa hi manca un programa 
estable de recollida, selecció i distribució de llibres usats. 
 
Proposem: 
 
1. Que l’Ajuntament elabori, en col·laboració amb els agents implicats, un programa de 
recollida de llibres usats, que contempli, com a mínim, les següents fases: 
 
 -Difusió del programa mitjançant els mitjans tradicionals (roda de premsa, 
notes, etc.) i els 2.0 (apartat propi a la web municipal enllaçat a la portada. Facebook, 
Twitter, etc.) 
 -Xarxa de punts de recollida estable (AAVV, Biblioteques, espais municipals). 
 -Selecció dels llibres segons el seu estat i segons la matèria (separar els que 
no es puguin reaprofitar, fer blocs de llibres infantils, juvenils, d'estudi, novel·les, etc.).   
 -Repartiment dels llibres prioritzant el servei a les persones més necessitades. 
El repartiment es pot fer mitjançant els serveis socials i culturals (ludoteques, 
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biblioteques, EBASPs, centres cívics, etc.) i poden centralitzar-se en dates concretes 
(Sant Jordi, Nadal, Festa Major,...).” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la 
moció és molt oberta i poc concreta perquè entenen que el desenvolupament de la 
moció s’ha de fer des de la regidoria de Cultura i amb els tècnics municipals 
corresponents. 
La idea de la moció és aconseguir que els llibres que la ciutadania no utilitza, ni els fa 
servir puguin arribar a una altra part de la població que els pugui necessitar. 
 
Diu que donada la situació d’emergència social s’han d’emprendre les accions 
necessàries per facilitar l’accés als llibres i a la cultura, a una part, cada cop més 
important de la població de Manresa necessitada, i per això creuen que des de 
l’Ajuntament de Manresa s’ha de fer alguna cosa al respecte, tot i l’existència 
d’algunes iniciatives puntuals. 
 
És evident que hi ha molta gent que es vol despendre de llibres i és coneixedor de tots 
que ja existeixen iniciatives veïnals i biblioteques de la Diputació, però caldria una 
campanya per impulsar, recollir, seleccionar, distribuir i fer difusió d’aquest tema durant 
tot l’any. 
 
Una altra feina igualment d’important és la selecció dels llibres segons el seu estat, o 
per matèria, o temàtica i repartir-los, prioritzant el servei a les persones més 
necessitades, mitjançant els serveis socials i culturals (ludoteques, biblioteques, 
EBASPs, centres cívics, etc.) i centralitzant-los en dates concretes: Sant Jordi, Nadal o 
la Festa Major. 
 
Esperen que la proposta s’accepti per tots els grups i que es tiri endavant. 
 
 
La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, manifesta que el Grup 
municipal Socialista dóna suport a aquesta moció. 
 
Creu que és important mantenir els llibres com a vehicle de cultura, ja que és una eina 
molt important per compartir amb les noves tecnologies. 
Destaca la importància del reciclatge del llibre i l’apropament dels llibres perquè tothom 
hi pugui tenir accés. 
 
Diu que el més important de tot és la contribució a l’hàbit de la lectura, i posa l’exemple 
d’algunes dites populars: “tal llibre llegim tal vida fem”, “diguem el que llegeixis i et diré 
què penses”, “llibres, camins i dies donen savieses”, “el que llegeix molt i camina molt, 
viu molt i sap molt...” 
 
Aposten per la iniciativa proposada per la CUP, per organitzar, coordinar i donar forma 
a iniciatives i moviments des de l’Ajuntament a favor de l’aprofitament del llibre usat. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement a la proposició. 
 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que llegint la moció es 
comparteixen la majoria dels atesos, ja que la cultura ha de ser l’ànima de la 
democràcia, i els llibres són les principals eines culturals i tots tenim llibres que no 
utilitzem. 
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Creu que seria bo introduir un element, que és molt important, com que a Manresa ja 
s’està fent un programa d’accés a la cultura escrita gratuïta. 
 
Diu que a través de les dues biblioteques municipals i amb la Xarxa de biblioteques 
veïnals, tant el treball social amb els nens com la difusió dels llibres, ja hi ha més de 
cent mil documents gratuïts a disposició dels manresans. 
 
Diu que a la Xarxa de biblioteques veïnals hi ha una gran quantitat de llibres i 
periòdicament s’han de fer reciclatges per la gran quantitat que acumulen.  
 
El compromís de l’equip de govern és que els regidors i regidores desenvolupin un 
programa en la mateixa línia proposada i buscar la fórmula de vehicular aquest tema 
procurant no obstaculitzar l’actual funcionament.  
Creu que s’hauria d’anar en compte a l’hora de la recollida dels llibres per no acumular 
els que no es poden aprofitar. 
 
Acaba dient que votaran a favor de la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, reitera que un 
dels motius de la moció és que són conscients que hi ha molts llibres i a les 
biblioteques els poden sobrar, però saben també que hi ha sectors de la població que 
no hi poden accedir i per això creuen que haurien de ser els tècnics municipals els que 
decideixin com s’ha de portar el programa. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, i 2 GMCUP), i 2 abstencions (2 GMPxC) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de PxC contra la supressió d’una paga 

extraordinària per al 2013 als funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme 
una rebaixa salarial de la retribució extraordinària que reben els treballadors de la 
funció pública de la Generalitat de Catalunya al mes de juny, i que és equivalent 
aproximadament al 5-7% del seu salari anual.   
 
Atès que els treballadors públics de Catalunya acumulen una pèrdua de poder 
adquisitiu superior al 25% des de l’any 2008. La darrera retallada salarial que van patir 
va ser la supressió de la paga extraordinària  de Nadal del passat any 2012. 
 
Atès que aquesta mesura se suma a d’altres contemplades en les Mesures de 
reducció de les despeses de personal per a 2013 exposades pel conseller d’Economia, 
Andreu Mas-Colell, en el punt tercer de la reunió amb motiu de la Mesa General de 
Funció Pública celebrada el 14 de febrer de 2012. Entre aquestes mesures figuren la 
no renovació de funcionaris que es jubilen o causen baixa, amb el consegüent 
deteriorament de les condicions laborals dels funcionaris. 
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Per tot això el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Manresa, 
presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer- Instar a la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la 
retribució extraordinària prevista per al juny de 2013. 
 
Segon-  Instar a la Generalitat de Catalunya a explorar altres fórmules d’estalvi en 
l’Administració pública, i a que prioritzi i respecti el bon funcionament dels serveis 
públics. 
 
Tercer- Donar trasllat dels acords als grups polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya i als representants sindicals dels treballadors públics.” 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, manifesta que la 
proposició insta la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la 
retribució extraordinària dels funcionaris prevista per al juny, ja que consideren que a 
part de ser una mesura injusta tampoc servirà per treure Catalunya del forat on es 
troba.  
 
Diu que en aquests moments de crisi estem tots implicats, però amb les retallades de 
sous que pateix tota la classe treballadora, ja sigui de l’empresa privada com de 
l’empresa pública, ja hauria de ser suficient. 
 
Diu que la Generalitat podria prescindir de les ambaixades catalanes, que costen molts 
milions d’euros anuals, que funcionen com una rèplica de les de l’estat espanyol, 
sense cap valor jurídic i només com a reclam publicitari. 
 
Demanen a la Generalitat que tracti amb més cura els diners públics, així com el vot 
favorable a la moció. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació, i el Ple la rebutja per 11 vots negatius (11 
GMCiU),11 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 2 vots 
afirmatius (2 GMPxC). 
 
 
7.4  Proposició del Grup Municipal d’ERC per declarar Manresa Municipi lliure 

de fracking. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE PERMISOS 
per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no 
convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat. 
 
Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds no s’ha 
tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament 
afectades ni tampoc a la població en general. 
 
Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i 
l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, 
mètode enormement agressiu pel territori. 
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Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és 
absolutament inadmissible  pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és 
aquest un bé escàs i cada cop més preuat. 
 
Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria 
IRREVERSIBLE,  amb compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració 
i explotació. 
 
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS 
SÍSMICS. 
 
Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous 
d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i 
tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori. 
 
Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la 
vegetació i la mateixa salut de les persones. 
 
Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR 
AGROALIMENTARI en el qual es basa bona part de l’economia del territori. 
 
Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi 
natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus 
projectes de present i de futur.  
 
Conscients que aquesta activitat es  desenvolupa de forma excloent i depredadora de 
les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA 
dels nuclis rurals un cop passada la fase d’extracció de gas. 
 
Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a 
interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre 
país, i a l’especulació borsària a partir dels recursos energètics. 
 
Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta,  basat en la 
continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la 
dependència dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis politico-
econòmiques. 
 
Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la 
racionalització de l’ús d’energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència 
energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i 
econòmica sostenible. 
 
Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió 
Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les 
emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica. 
Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma 
flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant 
greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament del territori.  
 
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, 
Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran 
conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne 
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les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perill que comporta tot i 
utilitzar-se correctament la tècnica. 
 
Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase 
d’explotació, ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a 
terme.  
 
 
Per tot això, proposem que el Ple de l'Ajuntament de Manresa adopti els següents: 
ACORDS 
 
Declarar Manresa municipi lliure de fractura hidràulica o “fracking”. 
Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació  
d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.  
Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació 
no autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs.  
Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya zona lliure 
de fracking.  
Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o Irlanda, prohibeixi la utilització 
del fracking.  
Comunicar aquest acord a:  
Govern d’Espanya. 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç  
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí  
Govern de la Generalitat de Catalunya  
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya 
Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies  
Federació de Municipis de Catalunya 
Associació Catalana de Municipis” 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU, de 21 de març de 2013, a la 
proposició del Grup Municipal d’ERC, que es transcriu a continuació: 
 
“A l’inici dels Acords, establir un punt A), que inclouria els punts 1,2,3,4 i 5, amb 
el redactat següent: “Fins a conèixer l’informe del Grup de treball de la 
Generalitat, que va ser encarregat en data 12 de febrer de 2013 i que ha 
d’estar enllestit en el termini de tres mesos:”  
 
Convertir l’acord 6 de la proposta originària en l’acord B).” 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que com 
tothom sap, en els darrers mesos diferents empreses estan demanant a Catalunya i en 
concret a poblacions de la comarca del Bages els corresponents permisos per utilitzar 
el fracking com a mètode d’extracció de gas natural. 
 
Creu que és important donar una explicació del per què s’ha presentat aquesta moció. 
 
Explica que el mètode utilitzat, anomenat fractura hidràulica, el que fa es intentar a 
través d’uns mecanismes de perforació i posteriorment la infiltració de milions de litres 
d’aigua amb sorra i agents químics, alguns d’ells demostrat que són cancerígens i 
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tòxics, per foradar el subsòl i aprofitar al màxim les possibles petites bosses de gas 
que poden haver-hi.     
 
Diu que la principal problemàtica d’utilització d’aquesta tècnica, des del punt de vista 
mediambiental és per la gran quantitat d’aigua i per les emissions de gas, que en 
aquest cas incompleixen tant els tractats internacionals com el de Kioto, com pactes 
locals, pacte d’alcaldes subscrit per aquest ajuntament, a través del qual es 
comprometia a reduir les emissions de CO2 . 
 
Està demostrat que la utilització del fracking emet gas metà, gas amb una alta 
composició de gasos d’efecte hivernacle, i per tant allò que inicialment es pretenia amb 
la disminució de gasos d’efecte hivernacle, donat que el gas no és tant contaminant 
respecte al carbó, la conseqüència final és que l’emissió de gas metà supera 
àmpliament el que en principi es volia estalviar. 
 
Una altra problemàtica és com s’utilitza la gestió de les aigües residuals contaminades, 
i hores d’ara no es coneix a nivell internacional cap mètode de com tractar-les per 
assegurar que no malmeti ni les aigües del subsòl ni la contaminació de les aigües 
potables. 
 
En relació a Catalunya i al seu efecte paisatgístic, diu que ja s’han concedit tres 
permisos de prospecció i cinc més estan en tràmit, podrien convertir-la en un país ple 
de pous d’extracció, ja que aquesta tècnica requereix grans àrees de terreny.  
 
Creu que s’ha de tenir clar el model de territori que volem i si es vol continuar apostant 
per les energies renovables i les energies netes. 
 
Proposa que l’ajuntament es manifesti en contra de la utilització del fracking a 
Catalunya, i declarar a Manresa territori lliure de fracking. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CIU, manifesta que han 
presentat l’esmena a la proposició perquè a l’exposició de motius de la moció que ha 
fet el GMERC no han inclòs aquest punt que creuen que és prou important perquè hi 
consti. 
 
Diu que la Generalitat, en data 12 de febrer, va encarregar a un grup de treball tècnic 
l’elaboració d’un informe respecte a la problemàtica del fracking, que haurà d’elaborar 
en un termini de tres mesos. 
 
Explica que és un grup de treball que aglutina tots els elements que ha explicat el 
regidor Vinyes respecte a temes de: qualitat ambiental, indústria, polítiques 
ambientals, administració local, medi natural, desenvolupament rural, Agència 
Catalana de l’Aigua, Institut Català de l’Energia, Institut Geològic de Catalunya, per 
valorar la magnitud del que s’està parlant.  
 
Seguidament passa a llegir l’esmena a la proposició d’ERC, quedant de la següent 
manera; a l’inici dels acords, establir un punt A), que inclouria els punts 1,2,3,4 i 5, 
amb el redactat següent: fins a conèixer l’informe del Grup de treball de la Generalitat, 
que va ser encarregat en data 12 de febrer de 2013 i que ha d’estar enllestit en el 
termini de tres mesos, i convertir l’acord 6 de la proposta originària en l’acord B), per 
això demana el vot favorable a l’esmena. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que fins ara 
tots els estudis i informes diuen el mateix, que el fracking té conseqüències molt 
negatives pel medi ambient i creu que el que toca ara és dir no al fracking. 
Diu que si més endavant surt un informe contrari i ens convenç ja es tornarà a parlar. 
 
Creu que els informes, els estudis i la legislació són importants però no garanteixen 
res, ja que l’únic que sabem és que el fracking és nociu pel medi ambient i per tots 
nosaltres. 
 
Manifesta que el que s’ha de dir és no al fracking, ja que es podria aprofitar la situació 
actual de crisi econòmica per malbaratar i perjudicar el medi ambient, que no s’utilitzi 
la crisi per permetre actuacions nocives per al medi ambient, i que en una altra situació 
no es permetria. 
 
Diu que votaran a favor de la proposició i s’abstindran a l’esmena de CiU.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta 
respecte la proposta d’ERC que cal ser curosos amb la defensa del medi ambient i per 
la defensa de la salut de les persones, per això entenen la inquietud que representa 
l’extracció d’hidrocarburs. 
 
Diu que s’ha de tenir en compte que de tots els estudis que s’han portat a terme no hi 
ha cap mesura que reguli el fracking. 
 
Explica que el govern espanyol ha presentat un projecte de Llei per regular i controlar 
aquesta activitat i el seu efecte sobre el medi ambient perquè no afecti la salut de les 
persones. 
 
Entenen que cada Comunitat Autònoma té les seves potestats mediambientals, 
algunes d’elles transversals i que cal tenir en compte que és un projecte de Llei que ha 
d’aprovar el Congrés i on totes les forces polítiques podran fer les seves aportacions.   
 
El GMPP no comparteix com s’està portant a terme el fracking però es cert que s’està 
treballant perquè no sigui tan agressiu pel mediambient i per a  la salut de les 
persones. 
 
Troben correcte l’estudi que farà la Generalitat però creu que hauria d’estar regulat per 
Llei. 
 
Acaba dient que s’abstindran en la votació, tot esperant  que hi hagi una regulació per 
part del govern d’Espanya i perquè tampoc comparteixen tal i com s’està efectuant 
actualment. 
 
 
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup 
està en contra d’aquest model d’extracció anomenat fracking, que estan preocupats, 
però els alerta que altres països que ja ho han estudiat com França, Holanda i 
Cantàbria a Espanya, han rebutjat aquests mètodes. 
 
Per al Grup municipal del PSC, el fracking no és un model de desenvolupament 
econòmic, ni un model energètic que agradi, i en el cas de Catalunya i del Bages, dit 
per tècnics especialistes, les bosses d’hidrocarburs són petites i per tant seria un cost 
molt elevat per poder extreure l’hidrocarbur i fins que no es trobi un altre sistema que 
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sigui més curós amb el medi ambient, s’ha de continuar fent com fins ara, i per això 
votaran a favor de l’esmena i a favor de la proposició.   
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, recorda que és un 
tema que està avançant molt ràpidament, ja que fins no fa gaire es parlava del fracking 
a l’estranger i ara ja es parla que al Bages ja hi ha un permís concedit a les Pinasses, 
entre Balsareny i Navàs, i dos permisos més demanats, un a Cardona (La Pedrera) i 
l’altre a Santpedor (les Fontanelles). 
 
Recorda que s’està al davant d’una iniciativa especuladora per part de les grans 
empreses que estan acabant amb les grans reserves de gas i ara es dediquin a les 
petites reserves i a destrossar el territori.  
 
Referent a l’esmena presentada per CiU, diu que votaran a favor ja que han respectat 
tota la proposició, introduint el tema de la comissió que està treballant a la Generalitat 
de Catalunya, i no canvia la posició a favor de no malmetre el territori. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 del  GMERC amb l’esmena incorporada del 
GMCiU, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 
GMPxC) i 5 abstencions (3 GMPP, i 2 GMCUP), i per tant, es declara acordat el 
següent: 
 
Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE PERMISOS 
per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no 
convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat. 
 
Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds no s’ha 
tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament 
afectades ni tampoc a la població en general. 
 
Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i 
l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, 
mètode enormement agressiu pel territori. 
 
Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és 
absolutament inadmissible  pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és 
aquest un bé escàs i cada cop més preuat. 
 
Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria 
IRREVERSIBLE,  amb compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració 
i explotació. 
 
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS 
SÍSMICS. 
 
Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous 
d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i 
tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori. 
 
Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la 
vegetació i la mateixa salut de les persones. 
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“Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR 
AGROALIMENTARI en el qual es basa bona part de l’economia del territori. 
 
Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi 
natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus 
projectes de present i de futur.  
 
Conscients que aquesta activitat es  desenvolupa de forma excloent i depredadora de 
les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA 
dels nuclis rurals un cop passada la fase d’extracció de gas. 
 
Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a 
interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre 
país, i a l’especulació borsària a partir dels recursos energètics. 
 
Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta,  basat en la 
continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la 
dependència dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis politico-
econòmiques. 
 
Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la 
racionalització de l’ús d’energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència 
energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i 
econòmica sostenible. 
 
Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió 
Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les 
emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica. 
 
Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma 
flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant 
greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament del territori.  
 
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, 
Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran 
conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne 
les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perill que comporta tot i 
utilitzar-se correctament la tècnica. 
 
Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase 
d’explotació, ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a 
terme.  
 
Per tot això, proposem que el Ple de l'Ajuntament de Manresa adopti els següents: 
ACORDS 
 
A) Fins a conèixer l’informe del Grup de treball de la Generalitat, que va ser 
encarregat en data 12 de febrer de 2013 i que ha d’estar enllestit en el termini de tres 
mesos: 
 
-Declarar Manresa municipi lliure de fractura hidràulica o “fracking”. 
-Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació  
d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.  
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-Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació 
no autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs.  
-Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya zona 
lliure de fracking.  
-Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o Irlanda, prohibeixi la 
utilització del fracking.  
 
B) Comunicar aquest acord a:  

• Govern d’Espanya. 
• Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç  
• Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí  
• Govern de la Generalitat de Catalunya  
• Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 
• Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la 

Generalitat de Catalunya 
• Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona 
• Federació Espanyola de Municipis i Províncies  
• Federació de Municipis de Catalunya 
• Associació Catalana de Municipis.” 

 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a l’establiment d’un programa 

de masoveria urbana. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 17 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, a causa de la crisi econòmica que vivim, creix cada any el nombre de 
persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge de lloguer.   
  
Atès que entre el col·lectiu de persones afectades per la crisi n’hi ha moltes que tenen 
coneixements suficients en el camp de la construcció o sectors vinculats (pintura, 
lampisteria, electricitat, rehabilitació...). 
 
Atès que a Manresa hi ha una quantitat molt important d’habitatges desocupats perquè 
no tenen unes òptimes condicions d’habitabilitat a causa de l’envelliment i d’un 
manteniment insuficient. 
 
Atès que llargs períodes de desocupació provoquen un deteriorament creixent en els 
habitatges desocupats, circumstància que dificulta la seva entrada al mercat i 
perjudica, per tant, els seus propietaris. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa disposa d’una Oficina Local de l’Habitatge, que 
compta amb el serveis tècnics adequats per dur a terme tasques de mediació entre 
propietaris d’habitatges i demandants de pisos de lloguer. 
  
Per tot plegat, el Grup Municipal proposa al ple de l’Ajuntament de Manresa l’aprovació 
dels acords següents: 
  
1. Establiment d’un programa de “masoveria urbana” (manteniment de l’habitatge per 
lloguer) que permeti posar en contacte propietaris de pisos buits que requereixen 
algunes millores per garantir la seva habitabilitat amb persones amb dificultats per 
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accedir a un habitatge i que tenen coneixements suficients en el camp de la 
construcció o sectors vinculats. 
 
2. Vincular el programa esmentat en el punt anterior a l’empresa municipal FORUM, 
que fa les funcions d’Oficina Local de l’Habitatge, perquè en faci els protocols, la 
difusió i el seguiment necessaris per a la seva posada en funcionament.” 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que presenten la 
proposició perquè amb l’actual crisi econòmica cada vegada creix més el nombre de 
persones amb dificultats per accedir a un habitatge, i que potser ara és el moment de 
ser imaginatius i posar sobre la taula propostes per tal de resoldre problemàtiques que 
s’estan produint diàriament. 
 
Explica que a Manresa hi ha una quantitat molt important de pisos desocupats que 
requereixen un manteniment a causa de l’envelliment .  
 
El que es pretén és que a través de l’empresa FORUM s’elabori un protocol d’actuació 
perquè aquelles persones que tinguin problemes per accedir a un habitatge de lloguer 
a uns preus més econòmics, es faci un intercanvi en el sentit que el propietari deixa la 
casa a canvi d’una rebaixa del preu per les feines de manteniment necessàries.  
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
aquesta proposta ja s’ha votat favorablement ja que estava inclosa al Pacte de Ciutat, i 
el seu grup l’ha votat en contra, perquè anava amb el conjunt de propostes. 
 
Diu que actualment ja es produeix la masoveria urbana sense l’ajuda de 
l’administració, però seria molt millor si des de FORUM es pogués fer un seguiment.   
 
En aquest sentit votaran favorablement a la proposició. 
 
 
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que votaran 
favorablement com ja han fet amb el Pacte de Ciutat, perquè consideren que és una 
bona proposta. 
 
 
El senyor Miquel Davins, del Grup Municipal de CiU, manifesta que des del GMCiU 
votaran favorablement a la proposició proposada per ERC. 
 
Diu que la voluntat de l’Ajuntament pel que fa al projecte de masoveria urbana, és 
posar en contacte persones amb dues realitats, habitatges buits reformables i 
persones i famílies que malgrat no poden fer front a una renda de lloguer, estiguin en 
posició d’anar millorant les condicions de l’immoble d’una manera assumible i 
beneficiosa per les dues parts, tal i com estableix l’acord 4.2.3 del Pacte de Ciutat. 
 
També estan d’acord que l’empresa municipal FORUM faci els protocols, la difusió i el 
seguiment necessari per a la seva posada en funcionament i per això votaran 
favorablement la proposició.  
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 1 vot negatiu (1 GMPxC), i 1 
abstenció (1GMPxC ), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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Es fa constar que en el moment de la votació el senyor Albert Pericas es trobava fora 
de la Sala.  
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la promoció de la cultura 

popular a les escoles de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 17 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“La cultura popular és un element d’identitat de la ciutat, i de cohesió social. 
Recull l’herència cultural rebuda al llarg dels temps, que es manté viva i es va 
actualitzant gràcies a la participació de les diverses entitats de cultura popular de la 
ciutat, vinculades sobretot a la festes locals. 
 
És per aquests motius que convé que les noves generacions puguin conèixer i 
identificar-se amb aquestes manifestacions de cultura popular, i amb la ciutat. I puguin 
incorporar-se a les entitats que en son dipositàries. 
 
Hi ha diverses experiències a les escoles de Manresa, a centres de primària i de 
secundària, una de les més recents a l’escola La Sèquia sobre la festa major, que han 
resultat exitoses, o les activitats fetes durant diversos anys a l’Institut Lluís de Peguera, 
i que ens marquen un camí que caldria ampliar i programar de forma més sistemàtica 
entre l’Ajuntament, les escoles i les entitats de cultura popular. 
 
També s’han realitzat experiències interessants com la difusió dels fets i les festes de 
la Llum, des de l’Associació Misteriosa Llum, els pregons infantils de la Festa Major i la 
Festa de la Llum, o exposicions com la dels Gegants al Centre Cultural del Casino, 
que han difós la cultura popular, o la celebració del Carnestoltes Infantil, on la 
participació de les escoles a través de les AMPES és bàsica. 
Però caldria una acció més àmplia i sistemàtica per garantir que els escolars de 
Manresa coneguin la cultura popular i les festes de la ciutat i hi participin. 
 
Per això proposem els següents acords :  

 Elaborar durant l’any 2013, conjuntament entre les regidories de Cultura i 
Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, els directors del centres escolars, i 
les entitats de cultura popular, un conjunt d’actuacions per promoure el 
coneixement de la cultura i les festes populars, i que fomenti la participació 
futura com a ciutadanes i ciutadans. Aquestes actuacions haurien d’incorporar 
entre altres propostes, les millors experiències, estenent-les, adaptant-les, i 
donant-los continuïtat.” 

 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la nostra 
ciutat gaudeix d’una riquesa de manifestacions festives de caire popular que han 
perviscut, s’han recuperat o han nascut gràcies a les entitats i associacions que 
treballen al camp de la cultura popular: les festes de la Llum, la Fira de l’Aixada o la 
Festa Major, són bona mostra de la identitat de la ciutat i participar-hi activament és un 
bon recurs per fomentar la cohesió social. 
 
Des de fa anys diferents centres escolars i instituts de la ciutat han treballat per fer 
arribar aquest patrimoni als escolars amb iniciatives de caire diferent.  
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El que proposen amb aquesta proposició és sumar esforços entre la regidoria de 
Cultura, la regidoria d‘Ensenyament, les entitats culturals i els centres educatius que 
ho desitgin, per elaborar un programa que faciliti l’accés, el coneixement dels elements 
i la dinàmica festiva manresana, promovent la futura participació activa dels infants i 
joves, com a ciutadans i ciutadanes.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran 
favorablement la proposició, ja que el fet d’afavorir i promoure la cultura popular per 
apropar-la més als ciutadans i ciutadanes sempre és positiu, tot i que els hauria 
agradat que hi haguessin programes més concrets. 
 
 
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que estan 
a favor que es fomenti la cultura popular, però els sorprèn la proposició ja que per 
experiència pròpia, com a exregidora d’ensenyament i com a mare, sap que a les 
escoles ja es treballa per fomentar la cultura popular amb l’alumnat i assegura que ja 
s’està fent, tant a les escoles públiques com les concertades, de primària i secundària. 
 
De totes maneres creu que mai està de més el fet de presentar una moció per 
promocionar la cultura i per això votaran favorablement a la proposició. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CIU, s’afegeix al que ha 
dit la senyora Diaz, i el que valora més positiu de la proposició és el fet que el redactat 
inclou experiències interessants que s’estan fent a nivell de ciutat, parlant de pregons 
infantils, de la Festa de la Llum, dels Gegants i d’algunes activitats escolars. 
 
Diu que com a regidor d’Ensenyament i en nom del regidor de Cultura, el vot favorable 
és un compromís per intentar que aquest sigui un projecte més elaborat, tot preservant 
l’ús de la imatgeria i de les figures tradicionals i populars de la ciutat, per facilitar el seu 
coneixement per part del conjunt dels escolars de la ciutat, com a futurs valedors de 
tota la cultura popular de la ciutat. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, vol aclarir un punt de la 
moció que sembla que no ha quedat clar respecte el motiu que els ha portat a 
presentar la proposició, i és perquè tot i que és cert que s’estan fent des de fa molts 
anys accions als diferents centres escolars, també és cert que sovint aquests centres 
es troben amb diferents problemes i dificultats per poder-les desenvolupar. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.6 a votació, i el Ple l’aprova 23 vots afirmatius (10 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 
GMCiU), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
Es fa constar que la senyora Olga Sánchez, es trobava fora de sala en el moment de 
la votació.  
 
 
7.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP per a 

l’aprofundiment de la transparència a l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i 
CUP, de 18 de març de 2013 que es transcriu a continuació:  
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“Atès que la transparència és un instrument que permet que la ciutadania pugui estar 
ben informada i, així, pugui participar en els assumptes públics i exercir un control 
sobre les actuacions dels membres de les administracions. 
 
Atès que els poders públics, sense necessitat de sol·licitud, han de posar a disposició 
de tothom informació d’interès públic de qualitat, pertinent, aprofitable i actualitzada. 
 
Atès que el Ple municipal ordinari de febrer de 2013 es va acordar que els diversos 
grups municipals treballarien amb l’objectiu d’acordar la presentació d’una proposició 
conjunta per a l’aprofundiment de la transparència. 
 
El Ple municipal ACORDA: 
 
1. Que l’equip de govern continuarà treballant per millorar la transparència a través 

de la pàgina web municipal amb la publicació dels 80 indicadors de l’Índex de 
Transparència dels Ajuntaments (ITA) que elabora l’organització Transparència 
Internacional. 

 
2. Que els 80 indicadors s’agruparan en un apartat propi de la pàgina web municipal 

en el termini en què tècnicament sigui possible i, en qualsevol cas, per poder ser 
avaluats en la propera edició de l’ITA. 

 
3. Que la informació i les dades que es posin a disposició de la ciutadania seran 

exposades de la manera més entenedora possible. 
 
4. Que, un cop aprovades les lleis de transparència actualment en tràmit 

parlamentari, l’Ajuntament complirà amb totes les disposicions que aquestes lleis 
continguin.” 

 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran a 
favor de la moció encara que segurament els hauria agradat aprofundir-la una mica 
més, però entenen que es tracta d’una moció conjunta. 
 
Diu que la CUP vol fer esment de dues coses: En primer lloc, recorda que és una 
moció que ve del Ple anterior presentada per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i que 
tots els grups polítics de l’Ajuntament l’han recollit i l’han fet seva i per això han 
presentat aquest text, més reduït que el d’ICV però que en tot cas recull alguns dels 
temes que proposaven.  
 
En segon lloc, assenyala que la CUP no es troba gens còmoda signant mocions al 
costat de partits xenòfobs però diu que no han tingut un altre remei. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, comenta que es va 
fer una Junta de Portaveus extraordinària pel tema de la transparència i diu que l’equip 
de govern ha promès a tots els grups municipals que es posaran a treballar per complir 
amb el poc que queda per arribar al 100% i, per això, votaran a favor de la moció. 
 
Creu que tots els ciutadans de Manresa han de tenir la possibilitat de conèixer tots els 
comptes i tot el que es fa a la ciutat amb els diners públics. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que 
estan satisfets perquè pensa que si es pot aprovar una moció sobre la transparència 
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és precisament per la negociació prèvia del Ple del mes passat, on es va veure que 
s’havia de retirar per poder-la consensuar i conjuntament aprovar un text que, en 
forma i fons, perseguís el que s’indicava en l’exposició de motius de la mateixa moció. 
 
Se senten satisfets per aquesta qüestió perquè quan es parla de transparència i se’n 
vol parlar a la resta de la societat de forma oberta cal ser molt curosos i respectuosos 
amb les formes, maneres i sentiments que això pot arribar a representar, però sobretot 
perquè quan es volen traslladar els acords a la realitat, han de ser realitats tangibles 
que es puguin mesurar. Diu que els sembla perfecte que es facin discursos, doncs 
tothom té dret a manifestar-se de la millor manera que cregui convenient, però cal tenir 
en compte que l’objectiu primordial és que realment hi hagi una transparència envers 
la societat i que els altres objectius que es podien entreveure fa un mes enrere també 
es continuïn lluitant. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, comença la seva 
intervenció felicitant a tots grups municipals per la manera com han reconduït aquest 
tema. Pensa que la forma com es va presentar la moció en el darrer Ple i el 
desenvolupament del debat podrien haver fet creure als ciutadans que no existeix 
unanimitat en dotar de la màxima transparència a l’Ajuntament de Manresa, quan no 
és així. Diu que no ha costat gens elaborar una proposta consensuada, la qual per a 
ERC va més enllà del que demanava la proposició anterior. Aquesta moció compromet 
a posar a l’abast de manera entenedora tota la informació que recull l’informe ITA i a 
donar compliment a totes les disposicions que contemplin les lleis sobre transparència 
que actualment es troben en tràmit parlamentari. 
 
Diu que ERC pensa que en aquestes qüestions cal treballar-les de manera conjunta i 
que cal que es visualitzi tot el Consistori. 
 
Diu a la CUP que si es presenta en format de moció i no amb un acord de Junta de 
Portaveus, tal i com en un principi s’havia parlat, ha estat a sol·licitud del representant 
de la CUP. Els diu que si s’hagués fet com a acord de la Junta de Portaveus no hauria 
calgut que la signessin al costat de determinats grups amb els que ningú se sent 
còmode. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta la seva 
satisfacció pel consens absolut a què s’ha arribat en aquest tema. Això obliga a 
reconèixer que aquestes iniciatives s’han de donar si es vol adequar als temps actuals.  
 
La seva preocupació, però, no és tant que l’Ajuntament de Manresa sigui transparent 
perquè així ho està demostrant avui aquí, sinó que aquestes manifestacions quedin 
com bons discursos.  
Diu que el seu grup fa temps que té el debat que han de canviar no solament el 
comportament de les administracions envers el ciutadà, sinó el propi comportament 
que a vegades tenen els grups polítics. Pensa que també hi hauria d’haver 
transparència en el comportament dels grups polítics a les Juntes de Portaveus, en les 
decisions i en la coherència dels grups en la defensa dels seus postulats, no enganyar, 
no mentir, ser generosos des del punt de vista polític, etc.  
 
Diu que sovint s’oblida que tot això que ha esmentat també fa que la ciutadania es 
mostri molt llunyana dels polítics, perquè potser els polítics entenen el comportament 
que tenen, però la ciutadania no. 
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Insisteix en felicitar tothom perquè aquest acord es faci tangible i volen fer una menció 
especial a ICV perquè no s’ha d’oblidar que els impulsors i promotors d’aquesta moció 
a la ciutat de Manresa ha estat aquesta formació política. Explícitament, vol que es 
reconegui la seva tasca en aquest Ple, perquè és de justícia i perquè va en 
consonància amb el que ha exposat anteriorment. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que no entrarà 
en tot el que ja es va debatre al Ple del mes passat però sí que valora molt 
positivament que hi hagi hagut un treball conjunt dels grups municipals per elaborar 
aquesta proposta amb l’objectiu d’aprofundir en la transparència de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
Seguidament, comenta breument els compromisos que suposa la proposició.  
 
Diu que més que d’uns indicadors determinats es parla que s’han de tenir en compte la 
totalitat dels 80 indicadors, per tant, el compromís és amb tots 80. Es tractaria no 
només de complir-los i de publicar-los sinó possibilitar que els 80 indicadors siguin 
agrupats en un apartat específic al web municipal perquè es puguin consultar tots des 
d’un únic lloc. 
 
L’altre compromís consisteix en fer entenedora la informació publicada, tot i que 
segurament no sempre serà fàcil. Diu que l’equip de govern assumeix aquest 
compromís i admet que a vegades hi ha redactats especialment enrevessats i pensa 
que el compromís de fer entenedora la informació obligarà i serà bo que sigui així. 
 
També es pren el compromís de complir amb les mesures que inclouran les lleis de 
transparència que en aquest moment estan en tràmit parlamentari. Per tant, hauran 
d’estar amatents per poder avançar-se perquè d’aquests 80 indicadors ja n’hi ha 
alguns que sortiran en aquestes lleis i per això convé començar a treballar-ho, i no cal 
dir que s’hauran de complir quan aquestes normes estiguin aprovades. 
 
El senyor Antoni Llobet diu que no es pot pensar que la transparència s’acaba en 
aquests indicadors i ho relaciona amb el que ha exposat el senyor José Luis Irujo 
anteriorment. Opina que és bo que a l’Ajuntament de Manresa s’hagi arribat a aquest 
acord però diu que el camí no s’esgota aquí perquè no n’hi ha prou que es tinguin en 
compte només aquests ítems i què passa amb la pàgina web municipal. Diu que 
transparència vol dir moltes altres coses, i per tant, el compromís de treballar des del 
principi de la transparència ha de ser en tots els moment i també, per part del govern i 
per part de l’oposició. Apunta que aquesta qüestió l’han de tenir clara tots i han de ser 
realment dignes amb l’acord que es prendrà avui. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per 
segona vegada, aquest cop per al·lusions i diu que aquest acord es presenta com a 
moció per un tema de procediment perquè diu que és una moció que va quedar sobre 
la taula al darrer Ple i semblava que no tenia lògica que ara no tornés a passar pel Ple. 
En tot cas, diu que si ho haguessin fet per acord de Junta de Portaveus s’haurien 
trobat amb el mateix inconvenient, perquè no pot haver acord de la Junta de Portaveus 
si no és amb totes les forces polítiques. 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.7 a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
regidors presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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7.8 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre l’exercici de la sobirania 

fiscal. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 18 de març de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’Assemblea de Municipis per la Independència va acordar, en la trobada del 
dia 15 de febrer de 2013, que els diversos municipis adherits apostin per la sobirania 
fiscal, en el sentit que ingressin els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa forma part de l’Assemblea de Municipis per la 
Independència.  
 
El Ple municipal ACORDA: 
 
1.- l’Ajuntament de Manresa aposta per la sobirania fiscal i, per tant, es compromet a 
cercar la via legal per ingressar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
2.- L’equip de govern trametrà aquesta proposta a l’Assemblea de Municipis per la 
Independència per tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el 
màxim nombre de municipis. 
 
3.- L’Ajuntament de Manresa insta el Govern a treballar, coordinadament amb les 
associacions municipalistes del país, per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
4.- Notificar aquests acords a la Conselleria d’Economia, a l’Agència Tributària de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal d’ERC, de 21 de març de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Substituir els punts 1 i 2 pel següent redactat: 
 
L'Ajuntament de Manresa aposta per la sobirania fiscal, i per tal d'exercir-la insta a 
l'Assemblea de Municipis per la Independència a consensuar un calendari d'actuació 
conjunta que aglutini el màxim nombre de municipis, per fer efectiu l’ingrés dels 
impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària catalana, en lloc de 
fer-ho a l’Agència espanyola.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, comenta que la 
proposició és suficientment clara i diu que per qüestions de principis consideren que 
els catalans han d’autogovernar-se a tots els nivells, i en aquest cas s’està parlant 
concretament que des del propi país es pugui tenir una hisenda pròpia i, per tant, que 
tota la gestió dels recursos impositius siguin elaborats des del propi país. Sobre això, 
els sembla que a part del fet de poder-nos autogovernar quant als recursos 
econòmics, la qüestió de fer front a les necessitats de la ciutadania, més important que 
en moltes altres èpoques, encara acaba d’ajudar a aquesta demanda perquè diu que 
és evident que els recursos que es generen al país són majors que els que realment 
acaben satisfent les necessitats de la població que hi viu. 
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D’altra banda, recorda que en l’últim plenari de l’Associació de Municipis per la 
Independència es va acordar fer aquesta aposta, per tant, com que l’Ajuntament de 
Manresa és membre d’aquesta associació es fa seva aquesta aposta i es trametrà 
aquest acord a l’Associació per tal que des d’allà es coordini l’actuació del màxim 
nombre possible d’ajuntaments per poder tirar endavant aquesta qüestió. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, explica que han presentat 
una esmena a la proposició de CiU perquè consideren que aquest ja és un acte 
completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja 
exerceixen la sobirania fiscal i creuen oportú fer-ho de manera coordinada i simultània 
amb la resta de municipis adherits a l’AMI. Per això, demana el vot favorable a 
l’esmena. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, comenta que fa 
uns mesos que el seu grup va portar una proposta al Ple que anava en la mateixa 
direcció que aquesta d’avui, però que en ella ho anomenaven insubmissió fiscal. Diu 
que en la proposició de CiU se li ha canviat el nom i se li diu sobirania fiscal, tot i que 
el nom segurament és el de menys. 
 
En tot cas, en la proposició que ells van presentar es demanava poder exercir-ho des 
de ja, portar-ho a la pràctica igual que ja ho han fet l’Ajuntament de Gallifa o d’Alella, 
per exemple. Pensaven que si ja ho estaven fent en altres llocs era perfectament 
possible fer-ho a Manresa també, però aleshores ERC i CiU van preferir afegir-hi la 
frase “quan fos legalment possible” i així es va aprovar la moció. Amb tot, el senyor 
Adam Majó pensa que de legal ja ho és perquè hi ha municipis que ja ho estan fent i 
no se’ls ha interposat cap denúncia. 
 
Assenyala que, malgrat tot, ara CiU torna a presentar una moció que no avança ni un 
mil·límetre respecte la que ja es va aprovar i simplement fa una referència a un acord 
de l’AMI, que tot i que ja els sembla bé diu que per això no calia fer una moció, que 
això ja es pot llegir al diari. Diu que el que cal és fer un pas endavant, oblidar-se de si 
és legalment o no possible, perquè ja se sap que ho és i, en tot cas, perquè a la 
independència s’hi haurà d’accedir saltant-se alguna llei, tal i com va quedar palès al 
Congrés de Diputats quan allà es va dir que no hi havia una via legal o de complicitat 
per part de l’estat per avançar cap el dret a decidir i per tant, si això no hi és s’hi haurà 
d’arribar prescindint-ne, posant per davant els drets humans col·lectius a la legislació 
espanyola. 
 
Diu que com que el que hi ha de fons és la necessitat d’avançar cap a la 
independència i cap el dret a decidir, no ja només amb promeses de futur i 
declaracions d’intencions perquè d’aquestes ja se n’han fet moltes mocions, entenen 
que el que cal ara és fer-ho. Diu que és el moment d’exercir el dret a decidir i 
d’imposar els impostos a l’Agència Catalana i no a l’Agència Espanyola.  
 
Se senten decebuts perquè veuen que no s’avança, perquè es queden encara en la 
fase de les declaracions de bones intencions i les promeses, de les insinuacions que 
no s’acaben mai de traduir en fets. Per tant, diu que la moció de CiU els decep 
profundament. També creuen que l’esmena d’ERC es queda curta perquè no proposa 
fer-ho ja sinó algun dia, quan l’AMI digui que sí perquè tot i que sembla que l’AMI ja ha 
dit que sí no ho ha dit massa clar. Els diu que hi ha municipis que ja ho estan exercint i 
no els ha passat res. Pensa que amb la sobirania fiscal passa com amb moltes altres 
coses, que ningú vol ser el primer però després ningú voldrà ser l’últim, i diu que 
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aleshores l’Ajuntament de Manresa ho farà a corre-cuita després que Vic o alguna 
altra ciutat perquè no es pugui dir que no ens afegim. Creu que ara que Manresa es 
podria apuntar un punt i fer un pas endavant, no ens atrevim perquè sempre anem 
amb por. 
 
Sigui com sigui, el senyor Adam Majó diu que el seu grup votarà a favor de l’esmena 
d’ERC perquè els sembla que és un mal menor però diu que si no es posen les piles al 
2014 es farà tard. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que no ho 
acaben de veure clar. No creu que tenir una hisenda pròpia porti a bon port perquè 
això hauria de tractar-se amb el govern central. Com que pensen que no és una cosa 
del tot legal no podran donar el seu vot favorable a la moció. 
 
Diu que fa anys que hi hauria hagut la possibilitat de fer un pacte de sobirania fiscal, 
però diu que CiU va perdre l’oportunitat en la seva època, per la qual cosa aquesta 
iniciativa arriba tard. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, creu que tant la 
proposta com l’esmena que l’acompanya forma part de l’oportunisme i la demagògia 
més gran que està vivint la Comunitat Autònoma de Catalunya envers l’estat espanyol. 
Diu que fa aquesta afirmació així de clara i de rotunda perquè pensa que s’escapa de 
la legalitat i que tothom pot dir el que consideri oportú.  
 
Comenta que el grup del PP pensa que s’ha de treballar per unes altres vies perquè 
actualment hi ha altres problemes a la societat, com per exemple de quina manera els 
ciutadans poden arribar a finals de mes, accedir a un lloc de treball, fer front a les 
necessitats bàsiques, etc, més que no pas la fiscalitat.  
 
Diu que legítimament tothom pot opinar el que vulgui, però diu que si hi ha un govern 
que treballa i es coordina perquè el territori espanyol pugui tirar endavant, aquest és 
l’estat espanyol. Manifesta que aquesta proposta està fora de la norma establerta i per 
això el seu grup hi votarà en contra. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, assenyala que CiU 
votarà a favor de l’esmena que ha presentat ERC perquè els sembla que cal sumar. 
Comenta que si el problema amb el text de CiU és que hi ha una redundància en el 
tema legal, diu que l’objectiu de CiU no és incomplir lleis sinó exercir la sobirania i, per 
tant, si exerceixen la sobirania i a més a més ho poden fer a partir de les legalitats 
establertes, doncs millor. Per tant, repeteix que votaran a favor de l’esmena, d’una 
banda per exercir la sobirania, i de l’altra, perquè ha de permetre donar millor resposta 
a les necessitats actuals de la població del país i de la ciutat. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, aclareix que el sentit 
de l’esmena que han presentat està clar i que els és igual quina és la legalitat o no, i 
per tant el que demanen és que no han de parlar de legalitat, de manera que si es vol 
aquest tema es pot suprimir. El que volen és exercir la sobirania, però pel que fa al 
com i al quan, diu que es pot fer ara però que si han introduït a l’AMI és per petició de 
la mateixa AMI en l’última assemblea que es va fer a Vilanova en la qual el seu 
president va demanar als ajuntaments un espai d’unes setmanes perquè la seva 
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executiva decidís si aquest era un tema sobre el que s’havia d’anar fent per degoteig 
dels ajuntament un per un, amb la qual cosa difícilment la notícia seria impactant, o bé 
que en un parell o tres de mesos 500 ajuntaments de Catalunya presentessin aquesta 
moció de cop. No sap si es farà o no, però diu que ser de l’AMI implica respectar les 
decisions que en assemblea s’aproven per majoria i, per tant, si no hi ha una proposta 
clara no és per part d’ERC sinó perquè va ser l’AMI qui ho va demanar. 
 
El senyor Joan Vinyes li diu al senyor Xavier Javaloyes que precisament estan 
esperant poder ser un estat propi i que s’acabi l’espoli fiscal per poder solucionar els 
problemes de la gent. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.8 del GMCiU a votació, amb l’esmena del GMERC 
incorporada, i el Ple l’aprova per 16 vots a favor (11 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP),  i 
8 vots negatius (3 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC), i  per tant, es declara acordat el 
següent: 
 
“Atès que l’Assemblea de Municipis per la Independència va acordar, en la trobada del 
dia 15 de febrer de 2013, que els diversos municipis adherits apostin per la sobirana 
fiscal, en el sentit que ingressin els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa forma part de l’Assemblea de Municipis per la 
Independència. 
 
El Ple municipal ACORDA: 
 
1. L'Ajuntament de Manresa aposta per la sobirania fiscal, i per tal d'exercir-la 

insta a l'Assemblea de Municipis per la Independència a consensuar un 
calendari d'actuació conjunta que aglutini el màxim nombre de municipis, per 
fer efectiu l’ingrés dels impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència 
Tributària catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. 

 
2. L’Ajuntament de Manresa insta al Govern a treballar, coordinadament amb les 

associacions municipalistes del país, per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
3. Notificar aquests acords a la Conselleria d’Economia, a l’Agència Tributària de 

Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
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10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 6, 7, 8, 9, 10 i 
11,  que corresponen a les sessions dels dies 11, 18, 25 i 27 de febrer i 4 i 
11 de març de 2013,  respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 6, 7, 8, 9, 10 i 11, que corresponen 
a les sessions dels dies 11, 18, 25 i 27 de febrer, i 4 i 11 de març de 2013, 
respectivament,  pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

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

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

20-02-2013 Síndic de Greuges Adjunt general 
Proposició en defensa de les 
pensions. 
(Ple 17-01-2013)  

08-03-2013 Generalitat de 
Catalunya Secretari del Govern 

Proposició sobre l’adhesió a la 
Declaració de Sobirania i el Dret a 
Decidir del Poble de Catalunya.  
(Ple 21-02-2013) 

08-03-2013 Generalitat de 
Catalunya Secretari del Govern 

Proposició per reclamar el 
manteniment del Contracte 
Programa pel que fa a Serveis 
Socials bàsics. 
(Ple 21-02-2013) 

08-03-2013 Defensora del Pueblo Defensora del Pueblo 
Proposició en defensa de les 
pensions. 
(Ple 17-01-2013)  

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
No se’n formulen. 
 
 
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 
 


