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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
Sessió: 5/2014 
Dia:  15 d’abril de  2014 
Hora:  19 h a 22.07 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
M. Jesús Pérez Alonso 
Sònia Diaz Casado 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Joan Comas Blanch 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 4, que va tenir 
lloc el dia 20 de març de 2014. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2934, de 20 de març de 2014, 

sobre substitució de l’alcalde titular pel segon tinent d’alcalde, els dies 22 i 23 
de març de 2014. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3213, de 27 de març de 2014, 

sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 2015-
2016-2017. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3533, d’1 d’abril de 2014, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2014, dins el 
Pressupost prorrogat vigent. 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 d’abril de 2014,  sobre 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (1r trimestre 2014). 

 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 d’abril de 2014, sobre la 

llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (1r trimestre 2014).  

 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de liquidació i 

dissolució del Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les 

ordenances reguladores de la taxa per ensenyament a l’Escola d’Art, de la taxa 
per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música i del preu públic 
Manresa Salut Esport. 

 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 8 dins del Pressupost prorrogat vigent. 
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4.1.3 Dictamen sobre declaració, si escau, de disponibilitat de crèdit de dues 
aplicacions pressupostàries, de les quals, per acord plenari de 18 de febrer de 
2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat. 

 
 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre acceptació, si escau, de l’encomana de gestió a favor de 

l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament d’actuacions administratives, 
jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci 
Urbanístic l’Agulla. 

 
 
4.3 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per un import total de 150,40€ per despeses relacionades amb el Servei 
d’Emergències i Protecció Civil. 

 
 
5 ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mobilitat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per import de 1.500 € + IVA, en concepte dels honoraris corresponents a la 
col·laboració amb l'Oficina del POUM per a la realització d'un estudi de viabilitat 
tècnica per a la implantació d'una nova estació intermodal de FGC i Autobusos 
a la Plaça Prat de la Riba de Manresa, durant el període comprès entre 
desembre de 2013 i febrer de 2014. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Sanitat 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança municipal 

reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos. 

 
 
6.2 Regidoria  delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
6.2.1 Dictamen sobre sol·licitud, si escau, d’autorització prèvia per a la desafectació 

del servei públic d’ensenyament d’un habitatge per a mestres de centres 
educatius ubicat al carrer Mestre Albagés, 4-6, 4t-2a. 

 
6.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament 

regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa. 
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6.3 Regidoria  delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
6.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud que es formula a UNICEF 

per tal que Manresa sigui reconeguda “Ciutat Amiga de la Infància”. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre el Consorci 

Urbanístic L’Agulla. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de CiU referent a la freqüència dels exàmens per 

obtenir el permís de conduir a la ciutat de Manresa. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la Plataforma en Defensa 

de l’Ebre (PDE) i a la lluita pels cabals ambientals. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per garantir l’accés universal al 

sistema sanitari públic i fer front a l’exclusió sanitària 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC de rebuig al projecte Barcelona World.  
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la limitació horària de l’obertura 

dels bars que siguin focus de conflictes. 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC per demanar diferents actuacions en el 

Camí del Suanya. 
 
7.8 Proposició  del Grup Municipal del PSC per tal d’impulsar la tarifació social en 

serveis, equipaments i impostos locals per a persones amb ingressos baixos. 
 
7.9 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, sobre aprovació de 

la Declaració “35 anys d’Ajuntaments Democràtics al Servei de la Ciutadania”. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 10 i 13, que 

corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 4 i 18 de març; i  de 
les actes núm. 11, 12, 14, i 15, de les sessions amb caràcter reservat dels dies 
11, 18 i 25 de març i 1 d’abril,  respectivament.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 5

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. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 4, que va tenir 
lloc el dia 20 de març de 2014. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm. 4, que correspon al dia 20 de març de 2014, que s’ha entregat als 
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2934, de 20 de març de 

2014, sobre substitució de l’alcalde titular pel segon tinent d’alcalde, els 
dies 22 i 23 de març de 2014. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 22 i 23 de març de 2014, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular i de la primera tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de 
l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. 
Sala Rovira, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 
Rovira. 
 
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.  
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CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, 
als efectes corresponents.” 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3213, de 27 de març de 

2014, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al 
període 2015-2016-2017. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini referent al període 2015-2016 i 
2017. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3533, d’1 d’abril de 2014, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2014, 
dins el Pressupost prorrogat vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2014, dins el 
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen els articles 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 els articles 7è. i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost 
prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que figura en l’annex que es conté en 
l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en els articles 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.” 
 
 
L’alcalde informa que, tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, es va demanar 
que el regidor delegat d’Hisenda i Governació, senyor Josep Maria Sala, expliqui 
l’expedient de modificació de crèdits 6/2014.  
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que l’expedient de 
modificació de crèdits 6/2014 fa referència, en primer, lloc a un canvi de partides 
pressupostàries per un import de 400,00€ corresponents a un reforç de la partida 
pressupostària per al manteniment de l’ascensor de la Residència d’avis Catalunya, ja 
que abans el manteniment el duia a terme la Fundació Sociosanitària de Manresa. 
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Diu que com estem amb pressupost prorrogat i no hi ha partida pressupostària s’ha fet 
un reforç per poder fer front als 400,00 euros pel cost del manteniment de l’ascensor 
de la Residència d’avis Catalunya, que ara el porta l’Ajuntament.  
 
En segon lloc explica que hi ha una subvenció de 10.000,00€ a càrrec de l’exercici 
pressupostari 2013, concedida per la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la 
Diputació de Barcelona, per a la rehabilitació i posada a punt d’habitatges socials a 
Manresa.  
 
En tercer lloc, hi ha una altra subvenció concedida per la Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 i per un import de 8.000,00€ consistent en el Pla d’implantació del vehicle 
elèctric, inclòs al Programa de Mobilitat – estudis i treballs tècnics. 
 
En quart lloc, hi ha una modificació de les partides pressupostàries corresponents al 
Servei de Seguretat Ciutadana, per fer front a les despeses de reparacions de vehicles 
de la Policia Local, per un import de 2.500,00€. 
  
També hi ha la concessió d’un recurs econòmic procedent de la Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015 consistent en l’adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i 
adequació acústica dels locals, per un import de 3.898,13€. 
 
Acaba dient que la suma de tots els conceptes de modificacions de crèdits ascendeix a 
24.798,13€ on 21.898,13€ procedeixen de majors ingressos i 2.900,00€ de canvis de 
partides. 
 
 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 d’abril de 2014,  

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2014). 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 d’abril de 2014, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
*Període analitzat: 1 de gener de 2014 a 31 de març de 2014. 
 
 Nombre % Import % 
Obligacions pagades dins el període 
legalment establert  

 64 7,5% 209.680,97 5,2% 

Obligacions pagades fora del termini 
legalment establert 

784 92,5% 3.822.569,29 94,8% 

TOTAL ORDRES DE PAGAMENT 848 100% 4.032.250,26 100% 
     
Obligacions pendents de pagar fora del 
període de pagament legalment establert 

1.559  7.020.833,40  
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Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 64 que s’han pagat dins el termini dels 60 dies establert normativament (el 7,5% 
del total de factures), és a dir, des de la data de registre de la factura fins al seu 
pagament, com a molt poden passar 60 dies; significant el 5,2% de l’import total de 
factures del període.  
 
Per la resta, hi ha un total de 784 obligacions que s’han pagat posteriorment als 
terminis indicats dins el trimestre objecte d’informe, significant un 94,8% del total de 
pagaments realitzats. 
 
Per últim, destacar l’import de 7.020.833,40 euros que queden pendents de pagar a 
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert.” 
 
 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 d’abril de 2014, 

sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2014).  

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 d’abril de 2014, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“Consideracions jurídiques:  
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat 
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de 

l’entitat local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat 
anterior amb caràcter previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de 
l’obligació econòmica. 

 
3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document 

justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient 
de reconeixement de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva 
certificació d’obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació 
realitzada, la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat requerirà  a l’òrgan gestor esmentat per tal que justifiqui per 
escrit la manca de tramitació d’aquest expedient. 

 
4. La Intervenció o  òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de 

comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de 
la llei 15/2010 de 5 de juliol, una relació de factures o documents justificatius 
respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre esmentat i no s’hagin tramitat els corresponents  
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies 
comptats des del dia de la reunió en la que tingui  coneixement d’aquesta 
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informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents 
que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació. 

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic  Serveis Socials, Sanitat i 
Programes). 
 
SEGON: Hi ha una factura a 31 de març de 2014  respecte a la qual han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no s’ha fet el 
corresponent expedient de reconeixement de l’obligació. Es relacionen a continuació : 
 

- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930) relativa a 
la quota per l’any 2013 com a ens associat a l’associació de municipis per la 
independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre F2013/2210 i 
data d’entrada 30 de maig de 2013 i operació pendent d’aplicar al pressupost número 
220130020988 de data 30 de desembre 2013.” 

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

liquidació i dissolució del Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 28 de març de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“La Junta General del Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages, en sessió del dia 
30 de desembre de 2013, va adoptar l’acord  de liquidació i dissolució del Consorci, de 
conformitat amb el text que es transcriu a continuació:--------------------------------------------   
 
“ I. Antecedents  
 
1. El Consorci de l’Escorxador del Bages va ser constituït el dia 29 de novembre de 1988 

pel l’Excma. Diputació de Barcelona i els Excms. Ajuntaments de Manresa, Sant Joan de 
Vilatorrada i del Pont de Vilomara. 

 
2. La finalitat del consorci era la gestió directa del servei de construcció, conservació, 

manteniment i gestió de l’escorxador de la comarca del Bages, el qual estén el seu àmbit 
d’actuació al territori dels municipis que l’integren.  

 
3. El consorci va ser inscrit al registre d’entitats locals de Catalunya amb data 17 d’abril de 

1990, amb el codi 9801170005. 
 
4. El Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages és propietari de l’immoble següent: 
 

Descripció: Porció de terreny en el terme municipal de Manresa, de forma quadrangular 
i de 17.426,09 m2 de superfície, que comprèn les parcel·les números 202 a 205 del 
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Polígon Industrial de Bufalvent de Manresa. Afronta, al nord-est, amb vial del Polígon; 
al nord-oest, part amb parcel·la 206 i part amb vial del Polígon; sud-est, amb vial del 
Polígon; sud-oest, part amb parcel·la núm. 201 i amb vial del Polígon. 

 
Sobre la finca descrita hi ha construïdes unes instal·lacions que corresponien a 
l’escorxador comarcal (...) 

 
Títol: Cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Dades registrals: Finca 30.667, Llibre 638, Tom 2.009, Registre de la Propietat de 
Manresa número 1 

 
5. L’esmentada finca fou cedida gratuïtament al Consorci per acord del Ple de l’Ajuntament 

de Manresa de data 15 d’abril de 1991, el qual consorci acceptà la cessió per acord de la 
seva Junta General adoptat en sessió del dia 25 d’abril de 1991, per ser destinat al servei 
d’escorxador comarcal. 

 
6. La cessió fou formalitzada en escriptura pública de declaració d’obra nova i cessió 

gratuïta atorgada davant el notari que fou de Manresa, el Sr. Francisco A. Sánchez 
Sánchez, el 6 de juny de 1991 i posteriorment inscrita al registre de la propietat de 
Manresa a nom del Consorci de l’Escorxador Comarcal de Bages, per la qual cosa 
aquest ostenta en l’actualitat la titularitat de la finca descrita.  

 
7. Mitjançant conveni aprovat per la Junta General del Consorci el 27 de febrer de 1998, 

aquest va posar a disposició de l’Ajuntament de Manresa l’ús de l’immoble descrit en el 
punt 4 anterior per destinar-lo al Servei de Manteniment, fins el moment en què es 
produís la dissolució del Consorci i la següent reversió al patrimoni municipal. 

 
8. En l’actualitat i des del 1998, el Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages no presta 

cap servei i no té cap activitat , per la qual cosa es planteja la seva dissolució. 
 
9. D’acord amb tot el que ha estat referit es considera que el destí del bé descrit  al punt 4 

ha de ser la reversió al seu propietari original, atès que el bé cedit ha deixat d’estar 
adscrit a la destinació establerta  ja des del 1998.  

 
10. El temps transcorregut des d’aleshores ha confirmat la fi de les activitats pròpies de 

consorci, justificant la permanència de l’ens exclusivament per la resolució de diversos 
expedients de responsabilitat patrimonial iniciats a petició de l’antiga concessionària del 
consorci, que desembocaren en igual número de recursos contenciós - administratius 
fallats tots ells a favor del consorci, essent en l’actualitat totes les sentències fermes. 

 
11. Finalitzada tota activitat material i jurídica, es dona la condició establerta a l’art. 18,1, d) 

del estatuts, impossibilitat material de complir les seves finalitats,  i,  en tot cas, de ser 
considerat pels ens consorciats, l’establerta per l’art. 18,1,a) del estatuts, és a dir l’acord 
unànime de tots els ens que l’integren.  

 
II.  Consideracions legals: 
 
Són d’aplicació a aquesta qüestió l’article 87 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL), articles 269 a 272 del  Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 
articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), que regulen el règim jurídic dels 
consorcis. 
 
L’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), determina que els consorcis es poden dissoldre, 
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entre les altres causes que figurin en els estatuts, pel mutu acord dels ens consorciats i per la 
impossibilitat de continuar-ne el funcionament o, àdhuc, per l’incompliment de l'objecte. 

 
Com ha estat indicat, l’art. 18,1,a) i c) estableix com a causes de dissolució del consorci de 
l’Escorxador, entre d’altres, la impossibilitat material de complir les seves finalitats,  i,  en tot 
cas, de ser considerat pels ens consorciats, l’acord unànime de tots els ens que l’integren. 
 
L’art. 18,2 del estatuts estableixen que l’acord de dissolució del consorci determinarà la forma 
en què hagi de procedir-se per a la liquidació dels béns pertanyents al Consorci i per 
l’adjudicació de les obres i instal·lacions existents. Els estatuts indiquen que en qualsevol cas 
s’haurà de respectar la proporcionalitat establerta en les quotes de participació a la propietat. 
 
En el mateix sentit l’art. 324,2 ROAS estableix que l’acord de dissolució i liquidació del consorci 
ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i 
la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades. 

L’art. 212.3 TRLMRLC estableix que si els béns cedits gratuïtament no es destinen a l'ús 
previst en el termini fixat o deixen de ser destinats, reverteixen automàticament de ple dret al 
patrimoni de l'ens local cedent, el qual té dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis 
causats i el del detriment experimentat pels béns.  En el mateix sentit l’art. 50,1 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RP). 

L’art. 50,2 RP interpreta la previsió de l’art. 212,3 TRLMRLC i el concordant art. 50,1 RP, tot 
establint que si en l'acord de cessió no s'estableix altra cosa, s'entén que els fins per als quals 
s'han atorgat s'han de complir en el termini màxim de 5 anys, i ha de mantenir-se la seva 
destinació durant els 30 anys següents. El bé va estar destinat a les finalitats previstes per un 
termini aproximat de 10 anys, inferior als 30 anys establerts a la norma. 

D’acord amb l’anterior, atès el major rang normatiu dels preceptes citats als dos paràgrafs 
anteriors, els bens descrits a l’antecedent 4 han de ser exceptuats de la regla de la 
proporcionalitat establerta a l’art. 18,2 dels estatuts del consorci, donat que han de ser revertits 
al patrimoni de l’Ajuntament de Manresa per haver estat deixats de ser destinats al servei 
d’escorxador comarcal, així com per haver estat així acordat al conveni aprovat per la Junta 
General del Consorci el 27 de febrer de 1998.  
 
De conformitat amb l’art. 324.2 ROAS l'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de 
govern del consorci, en aquest cas la Junta General, per la majoria que estableixin els estatuts, 
majoria absoluta, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres.  
 
La Intervenció del Consorci ha elaborat la liquidació del pressupost en data d’avui, que 
s’adjunta com a annex núm. 1 i 2, així com el Balanç de Situació i Compte de Resultat 
econòmic patrimonial tancats a data d’avui, que figuren com a annexos 3 i 4. Aquests 
documents no tenen en compte el bé descrit a l’antecedent 4, donat que el destí del bé ha de 
ser la reversió al seu propietari original. 
 
Així mateix, la Tresoreria del Consorci ha elaborat l’informe sobre la liquidació del saldo que 
figura al compte corrent, el qual s’ha de distribuir entre tels els ens consorciats en la part 
proporcional a les aportacions fetes al Consorci durant l període de la seva vigència, seguint el 
criteri de l’article 18,2 dels estatuts del Consorci. 
 
Per tot això, com a president del Consorci, en ús de les atribucions conferides pels seus 
estatuts i la normativa vigent de règim local, proposo a la Junta General del Consorci l’adopció 
del següent:   
 
ACORD: 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 12

Primer. Aprovar inicialment la dissolució i liquidació, per les causes establertes a l’art. 
324,1, a), c) i e) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com a l’art. 18,1, a i c 
dels Estatuts, el Consorci de l’Escorxador del Bages, constituït per l’Excma. 
Diputació de Barcelona i els Excms. Ajuntaments de Manresa, Sant Joan de 
Vilatorrada i del Pont de Vilomara el dia 29 de novembre de 1988. 

 
Segon. Acordar, conforme allò establert a l’art. 18,2 dels estatuts del consorci i l’art. 324.2 

ROAS i atès que es compleixen les condicions de l’art. 212,3 TRLMRLC i de l’art. 
50,1 RP, que el destí de bé que es descriu més avall serà la seva reversió a favor 
de l’ajuntament de Manresa i,  per tant, s’acorda transmetre en favor d’aquest la 
propietat del bé que es descriu a continuació: 

 
Descripció: Porció de terreny en el terme municipal de Manresa, de forma 
quadrangular i de 17.426,09 m2 de superfície, que comprèn les parcel·les números 
202 a 205 del Polígon Industrial de Bufalvent de Manresa. Afronta, al nord-est, amb 
vial del Polígon; al nord-oest, part amb parcel·la 206 i part amb vial del Polígon; 
sud-est, amb vial del Polígon; sud-oest, part amb parcel·la núm. 201 i amb vial del 
Polígon.  
 
Sobre la finca descrita hi ha construïdes unes instal·lacions que corresponien a 
l’escorxador comarcal (...) 
 
Títol: Cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Dades registrals: Finca 30.667, Llibre 638, Tom 2.009, Registre de la Propietat de 
Manresa número 1 

 
Tercer. Considerar aprovada, en el necessari, la liquidació del Pressupost del Consorci de 

l’exercici de 2013, en data d’avui, que s’adjunta com annexos I i II d’aquesta 
proposta.  

 
Quart. Considerar aprovats, en el necessari, el Balanç de Situació i Compte de Resultat 

econòmic patrimonial tancats a data d’avui, que figuren com annexos núm. III i IV 
d’aquesta proposta.  

 
Cinquè. Distribuir, com a resultat de la liquidació del consorci, l’import de 5.111,30.- € 

existents en data d’avui com a Romanent de Tresoreria i alhora com efectiu de 
Caixa i Bancs, , segons informe de Tresoreria, que s’acompanya com annex núm. 
V. Procedint al seu pagament immediatament després de l’adopció d’aquest acord, 
en la següent proporció:  

 
Entitat % Import 
Diputació de Barcelona 30,00 1.533,39.-€
Ajuntament de Manresa 69,00 3.526,80.-€
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 0,74 37,82.-€
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0,26 13,29.-€

 
Sisè. Exposar al públic aquest acord mitjançant la inserció d’anuncis en els llocs 

legalment preceptius, als efectes que les persones interessades puguin examinar 
la documentació obrant a l’expedient i qualsevol altre relacionada i, de considerar-
lo procedent, presentar quantes al·legacions considerin adients, en el ben entès 
que de no presentar-se’n cap s’entendrà l’acord elevat a definitiu de manera 
automàtica. 

 
Setè Requerir de l’Excma. Diputació de Barcelona i dels Excms. Ajuntaments de 

Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i del Pont de Vilomara, la ratificació dels acords 
continguts en aquesta proposta pels seus respectius Plens. Acord que requerirà 
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per a la seva vàlida adopció el quòrum qualificat previst a l’article 47.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril.  

 
Vuitè Nomenar el president del Consorci, Sr. xxx, com a liquidador del Consorci i 

habilitar-lo especialment per atorgar l’escriptura pública de reversió dels bens a que 
es refereix l’acord primer d’aquesta proposta, així com també per prendre els 
acords necessaris per fer efectiva la seva liquidació i dissolució, així com tots els 
actes posteriors que se’n derivin.  

 
Novè  Nomenar el secretari, l’interventor i la tresorera del Consorci perquè continuïn en el 

seu càrrec fins a la inscripció de la baixa del Consorci en el Registre d’Entitats 
Locals de Catalunya. “--------------------------------------------------------------------------------- 

* Els noms s’han omès d’acord a la Llei de Protecció de dades 
L’acord va estar exposat al públic per un període de 30 dies hàbils, comptats des del 
19 de febrer fins al 26 de març de 2014, ambdós inclosos, previ anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 30 de gener de 2014, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6565, del dia 18 de febrer de 2014, i al Tauler 
d’Anuncis, sense que durant el període d’exposició pública s’hagi presentat cap 
al·legació.  
 
De conformitat amb allò establert al punt setè de l’acord reproduït, és necessari que el 
Ple de l’Ajuntament de Manresa, com a membre integrant del Consorci, ratifiqui l’acord 
de liquidació i dissolució, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Per tot això, com alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Primer. Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta General del 

Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages en sessió del dia 30 de 
desembre de 2013, relatiu a la liquidació i dissolució del Consorci, en els 
termes que han quedat transcrits en la part expositiva d’aquest dictamen.  

 
Segon. Ratificar l’acord adoptat per la Junta General del Consorci en sessió del dia 

30 de desembre de 2013, relatiu a la a liquidació i dissolució del Consorci, 
de conformitat amb el que disposa l’article 18 dels seus Estatuts. 

 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord al Consorci de l’Escorxador Comarcal del 

Bages. “ 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a la liquidació i dissolució del Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages.  
 
Diu que és l’últim tràmit que ha de seguir l’Ajuntament de Manresa, de donar-se per  
assabentat i ratificar l’acord adoptat per la Junta General del Consorci de l’Escorxador, 
que va tenir lloc el dia 30 de desembre de 2013, que aprovava la liquidació i dissolució 
del Consorci i que el destí del bé, consistent en una porció de terreny de forma 
quadrangular i de 17.426,09 m2 de superfície, situada al polígon de Bufalvent de 
Manresa, finca sobre la qual hi ha construït un edifici que actualment està destinat a 
magatzem, es revertirà a favor de l’Ajuntament de Manresa. 
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De la mateixa manera els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i el Pont de 
Vilomara, així com la Diputació de Barcelona, hauran d’adoptar els mateixos acords de 
donar-se per assabentats i ratificar l’acord de la Junta General del Consorci, per tal 
que un cop rebuda la certificació dels acords adoptats pels respectius Plens, es faci la 
inscripció de la reversió del bé a favor de l’Ajuntament de Manresa i quedi liquidat 
definitivament fins a la inscripció de la baixa del Consorci en el Registre d’Entitats 
Locals de Catalunya.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, 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 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les 

ordenances reguladores de la taxa per ensenyament a l’Escola d’Art, de la 
taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música i del preu 
públic Manresa Salut Esport. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 d’abril de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la proposta emesa per la cap de Servei d’ensenyament, Cultura i Esports, en 
relació a la modificació de l’ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per 
l’ensenyament als cicles formatius de l’Escola d’Art de Manresa, i de l’ordenança fiscal 
número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori de Música de 
grau professional, i a les tarifes del preu públic Manresa Salut Esport, tots ells en 
relació al curs 2014/2015. 
 
Quant a les tarifes del servei Manresa Salut Esport, l’òrgan competent per acordar la 
modificació dels preus públics és el Ple de la Corporació, però aquesta competència 
va ser delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de 21 de juliol de 2011. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de novembre de 2013, va 
acordar que “en els propers exercicis pressupostaris la modificació anual del preu 
públic del programa “Manresa Salut i Esport”, no s’aprovés per Junta  de Govern sinó 
que s’incorporés al dictamen de preus públics que anualment s’aprova en Ple 
municipal en el mes d’octubre de cada any. 
 
El preu públic del programa “Manresa Salut i Esport”  ha d’entrar en vigor el setembre 
de 2014, per la qual cosa és procedent que se sotmeti a l’aprovació del proper Ple de 
la Corporació la modificació del  preu públic del programa esmentat. 
 
Vistos els informes emesos per la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció. 
 
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’ensenyament als cicles formatius de 
l’Escola d’Art de Manresa. 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, per tal d’aclarir les bonificacions aplicables en cas 
de concurrència de títols. 
 
La resta de l’article no es modifica.  
 
ARTICLE 4 
 
1. Els alumnes de famílies monoparentals o nombroses classificades en la categoria 

general tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de 
posar al cobrament i no de la matricula, a partir de la data de presentació del títol, 
carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter 
retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva 
totalitat. La bonificació per les famílies monoparentals o nombroses de categoria 
especial serà del 50%. Si una família disposa dels dos carnets, només es 
computarà per un. 

 
Es modifica la quantia de les tarifes establertes a l’article 5. 
 
Es suprimeixen els antics epígrafs 1, 4 i 5. L’anterior epígraf 2 (Art final en disseny 
gràfic) canvia la seva nomenclatura i durada i passa a ser el nou epígraf 1. L’anterior 
epígraf 3 canvia la seva durada i passa a ser el nou epígraf 2. Els anterior epígrafs 6, 7 
i 8 passen a ser els nous epígrafs 3, 4 i 5. 
 
ARTICLE 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al 
curs 2014/2015: 
Epígraf Concepte Tarifa (€)

1 ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS. CICLE FORMATIU GRAU 
MIG  

  Curs de 1.600 hores en 2 cursos (1.400 hores lectives  + 200 hores pràctiques)  
1.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici de cada curs  100,00
1.1 1r. Curs APGI 423,00
1.2 2n. Curs APGI 423,00
2 IL·LUSTRACIÓ. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  
  Curs de 2.000 hores en 2 cursos (1.720 hores lectives + 280 hores de pràctiques)  
2.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici de cada curs  100,00
2.1 1r. Curs Il·lustració   528,00
2.2 2n. Curs Il·lustració 528,00
3 OBRA FINAL DE CICLE  

 Alumnes obra final d'Art final i Il·lustració 133,00
4 ASSIGNATURES SOLTES O MÒDULS  
4.0 Matrícula. Alumnes no matriculat a curs sencer d'un cicle   51,00
4.1 Mòdul o assignatura. Preu hora  0,71
4.2 Alumnes repetidors. Preu hora d'assignatures  1,11
5 CURS PONT D'ACCÉS A CICLES SUPERIORS  
  Preparació de la part específica d'octubre a maig  
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5.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici curs  100,00
5.1 Curs entre 6 i 7 mesos (total 360 hores) 231,00
 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 9, per aclarir el règim de les baixes. 
  
La resta de l’article no es modifica 
 
ARTICLE 9 
 
2. Totes les sol·licituds de baixa temporal o definitiva requeriran que se signi un     
 document de baixa a la secretaria de l'Escola. 
  
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10, per adaptar-lo a la nova classificació de les 
tarifes. 
 
La resta de l’article no es modifica  
 
ARTICLE 10 
 
2. La quantia corresponent als epígrafs 1.0, 2.0, 4.0 i 5.0 es realitzarà en un sol 

pagament. El epígrafs 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1 i 4.2 es fraccionarà en 9 quotes, 
d’octubre a juny. L’epígraf 5.1 es fraccionarà en 6 quotes, de novembre a abril. 

 
 
Es modifica la disposició transitòria, ja que es preveu l’aprovació de les modificacions 
abans de l’acabament del curs actual. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els actuals articles 4, 5, 9 i 10 mantindran la seva vigència en relació a les tarifes, 
bonificacions, terminis de pagament i resta de prescripcions aplicables al curs 
2013/2014, en tant que la nova redacció serà aplicable a partir del curs 2014/2015.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la seva 
publicació al butlletí oficial de la província i continuarà en vigor mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria. 
 
 
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori de Música 
de grau professional. 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, per tal d’aclarir les bonificacions aplicables en cas 
de concurrència de títols. 
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2, ja que aquesta taxa no s’aplica als cicles 
formatius. 
 
La resta de l’article no es modifica.  
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ARTICLE 4 
 
2. Els alumnes de famílies monoparentals o nombroses classificades en la categoria 

general tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de 
posar al cobrament i no de la matricula, a partir de la data de presentació del títol, 
carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter 
retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva 
totalitat. La bonificació per les famílies monoparentals o nombroses de categoria 
especial serà del 50%. Si una família disposa dels dos carnets, només es 
computarà per un. 

3. Els alumnes amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar la 
bonificació del 50% sobre les quotes mensuals corresponents, però no sobre la 
matricula, sempre que compleixin les condicions següents: 

 
 
Es modifica la quantia de les tarifes establertes a l’article 5. 
 
ARTICLE 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al 
curs 2014/2015: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 
1 ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL  
1.0 Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici curs  200,00
1.1 1r. Grau professional.  1.027,00
1.2 2n. Grau professional 1.027,00
1.3 3r. Grau professional  1.124,00
1.4 4t. Grau professional  1.124,00
1.5 5è. Grau professional  1.350,00
1.6 6è. Grau professional  1.350,00
2 ALTRES 
2.1 Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional 120,00
 
 
Es modifica la disposició transitòria, ja que es preveu l’aprovació de les modificacions 
abans de l’acabament del curs actual. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els actuals articles 4 i 5 mantindran la seva vigència en relació a les tarifes, 
bonificacions i resta de prescripcions aplicables al curs 2013/2014, en tant que la nova 
redacció serà aplicable a partir del curs 2014/2015.  
 
Es suprimeix l’annex a les ordenances 31 i 32, ja que el seu contingut ha quedat 
incorporat al redactat de cada una de les ordenances 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la seva 
publicació al butlletí oficial de la província i continuarà en vigor mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria. 
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TERCER: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de l’epígraf 11 del preu 
públic 2, per serveis culturals i esportius, corresponents a Manresa Salut Esport 
 
Es suprimeix l’epígraf 2 per al curs 2014/2015 
S’estableix un nou epígraf 2 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 
2. PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS 
11 Manresa Salut Esport, curs 2014/2015 
11.1 Gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça 
11.1.1. Curs de setembre a gener (2 hores/setmana) 56,00
11.1.2 Curs de febrer a juny (2 hores/setmana) 56,00

Programa de caminades "Pas a pas" 10,0011.2 
Inclou 1 dia/setmana de caminada per l'entorn de Manresa  i 4 
sortides 

 
 
QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, 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, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
 
 
CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació,  i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats,  manifesta 
que el dictamen aprova la proposta d’actualització de les tarifes pels serveis escolars 
municipals.  
Recorda que els increments dels dos exercicis anteriors eren per sobre de l’increment 
de l’IPC i per tant per sobre de l’augment de les ordenances municipals en general. 
 
Diu que la proposta que es fa de cara al curs 2014-2015 és d’un increment a l’entorn  
de l’1%, equivalent a l’augment de les ordenances municipals en general.  
La intenció és continuar treballant, més enllà de les tarifes que paguen els usuaris 
directament que fan ús dels serveis escolars municipals, amb dos elements 
importants, d’una banda, acotar els costos globals de cada servei i, de l’altra, mantenir 
o augmentar el nombre d’alumnes que fan ús dels diversos serveis escolars 
municipals: escoles bressol, conservatori, escola de música i escola d’art . 
Manifesta que si es fes una comparació de les tarifes dels serveis escolars municipals 
de  Manresa amb d’altres municipis, segur que es podria observar que encara hi 
hauria un marge considerable d’increment. 
 
Explica que hi ha hagut municipis on els increments han estat molt substancials, 
donant com a resultat que molts usuaris no han pogut fer ús dels serveis escolars, la 
qual cosa ha provocat que s’acabin reduint els serveis que presta el municipi, i d’altres 
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municipis en què s’ha aplicat la reducció de serveis per intentar que la reducció de 
costos fos contundent des de l’inici. 
 
A Manresa s’ha intentat, amb costos menors, mantenir la fidelització de l’alumnat per 
una banda i, per l’altra, l’esforç tant per part del professorat dels centres, esforç de 
gestió dels serveis municipals, com per l’esforç dels usuaris de suportar els increments 
de les tarifes de cursos anteriors i per l’increment d’ingressos per tarifes que suposa el 
fet de sumar alumnat nou. Aquests són els tres vèrtex que s’han intentat treballar 
conjuntament, per no haver de fer l’esforç només amb un d’ells. 
 
Diu que el dictamen que es porta a aprovació són els preus dels estudis que donen 
lloc a títols professionals, els cicles formatius, tant de grau mitjà com superior de 
l’escola d’Art, i el títol de grau del Conservatori municipal de música. 
 
Sobre els cicles formatius de grau superior de l’escola d’Art, explica que es manté el 
preu de la matrícula en 100,00€ euros, més les quotes que es paguen durant el curs 
per un import total de 528,00€, quan abans eren de 522,00€, que suposa un increment 
del 0,96%. 
 
Referent al grau mitjà, explica que no es pot fer la comparativa ja que el proper curs 
2014-2015 comença un cicle formatiu de grau mitjà que durarà dos cursos escolars i 
s’ha establert segons el cost del cicle de grau superior en funció de les hores lectives i 
d’acord amb les hores lectives del cicle formatiu de grau mitjà s’ha establert el preu de 
cada curs escolar. 
 
Manifesta que sobre el grau professional del Conservatori de Música, hi ha un 
increment a l’entorn de l’1% sobre les quotes mensuals, on la matrícula es manté en 
els 200,00€. 
 
Pel que fa als cursos del Conservatori de música que no tenen titulació oficial com el 
de sensibilització per a nens i nenes de 5 i 6 anys, des de la formació inicial fins a la 
formació avançada, els tallers i cursos sense titulació professional que s’ofereixen  des 
de l’Escola d’Art, i les llars d’infants i escoles bressol, on la matrícula es manté en els 
100,00€ i les quotes mensuals que passen de 130,00€ a 132,00€. 
 
Per acabar la intervenció explica que les tarifes del servei de Manresa Salut i Esport 
tenen també un increment sobre l’entorn de l’1% i que, tot i que la modificació de preus 
públics està delegada en la Junta de Govern, es va acordar que les d’aquest servei 
serien aprovades pel Ple.    
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que tal i com 
ha explicat el senyor Llobet els augments de l’1’5% són moderats, però recorda que 
venim d’uns anys on l’increment ha estat molt important, fins i tot per sobre de l’IPC. 
 
Creuen que això crea un risc i una paradoxa ja que només una part dels manresans 
poden accedir a aquests serveis municipals. 
 
Manifesta que s’ha de treballar per aconseguir continuar dintre de la normalitat i 
recorda que és la Generalitat qui va decidir deixar de fer les aportacions que estava 
fent.  
Diu que cal reforçar el retorn dels diners que gasta l’Ajuntament a la ciutat. 
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I respecte a la tarifació social, des de la CUP es creu convenient buscar la manera de 
fer que qui més tingui més pagui pels serveis municipals per tal que ningú quedi exclòs 
d’uns serveis que costen molts diners a tots. 
 
Acaba la intervenció dient que pels motius exposats no votaran favorablement el 
dictamen, però entenen l’esforç fet per part de l’equip de govern i per això s’abstindran 
en la votació.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 
GMPXC), i 4 abstencions (2 GMPP i 2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el Sr. Domingo Beltran, es trobava fora de la sala en el moment 
de la votació. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 8 dins del Pressupost prorrogat vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 d’abril de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se a l’aprovació i vigència del pressupost definitiu 2014, i no sent 
suficient el crèdit consignat al Pressupost prorrogat vigent  , l’Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de suplements de crèdit , a fi 
i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit , degudament 
informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l’aprovació i vigència del pressupost definitiu 2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2014 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 8/2014 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a la necessitat d’atendre partides pressupostàries que no es poden demorar 
fins a l’aprovació i vigència del pressupost prorrogat vigent.   
 
La primera fa referència a una aportació de 250,00 euros per al departament de 
Recursos Humans per cobrir unes despeses d’uns tribunals d’oposicions dels Plans 
d’Ocupació. 
 
La segona, per un import de 20.000,00 euros corresponen a la renovació d’uns equips 
per a processos d’informació. 
 
La tercera fa referència a les despeses electorals pel proper mes de maig que no 
estaven previstes al pressupost del 2013 i per un import de 10.000,00 euros. 
 
La quarta, correspon a la realització de les obres de rehabilitació per adequar l’edifici 
de la Delegació Territorial d’Ensenyament amb un import de 63.480,00 euros. Com  
que correspon al capítol 7 s’han d’incorporar en el pressupost prorrogat per fer front 
als pagaments mensuals previstos. 
 
La cinquena està relacionada amb el pagament d’unes obres d’emergència de la 
xemeneia de la fàbrica dels Panyos, per un import de 8.107,00 euros. 
 
La sisena fa referència a la partida pressupostària de Gestió tributària, altres despeses 
i per un import de 50.000,00 euros, per fer front a les despeses realitzades per 
l’empresa col·laboradora en l’actualització i revisió dels tributs dels polígons industrials. 
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Diu que tots aquests imports es quadren amb el fons de contingència de sis milions i 
escaig generats quan es va fer el pressupost prorrogat i per tal de cobrir aquestes 
necessitats puntuals.  
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), i 12 abstencions (3 GMPSC, 3 
GMERC, 2 GMPP, 2 GMPXC, i 2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre declaració, si escau, de disponibilitat de crèdit de dues 

aplicacions pressupostàries, de les quals, per acord plenari de 18 de 
febrer de 2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 
d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que per acord plenari de 18 de febrer de 2014, es va acordar la no disponibilitat 
de crèdit de diverses aplicacions pressupostàries, per un import total de 6.509.020,24 
euros, de conformitat al disposat en l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès que es necessari disposar de part de crèdit declarat no disponible, es proposa al 
Ple de la Corporació, l’adopció el següent acord: 
 
Declarar disponible els imports de les següents aplicacions: 
                                                                                                                   Import             
  
235.2.226.02.- Cooperació tercer món.-Publicitat i propaganda .... 1.600,00 euros 
235.2.226.99.- Cooperació tercer món.-Altres despeses diverses.. 1.000,00 euros 
 
 Total ....... 2.600,00 euros” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a donar disponibilitat a unes aplicacions pressupostàries dels Serveis 
Socials, Acollida i Cooperació. 
 
Diu que són necessàries per atendre les partides pressupostàries de Cooperació amb 
el tercer món, per un import de 1.600,00 euros i 1.000,00 euros respectivament i per 
atendre unes activitats previstes per l’immediat mes de maig. 
 
Demana el vot favorable al dictamen per aprovar la disponibilitat d’aquestes partides 
pressupostàries i pels conceptes esmentats. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 7 
abstencions (3 GMPSC, 2 GMPP i 2 GMPXC), i per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre acceptació, si escau, de l’encomana de gestió a favor de 

l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament d’actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels 
objectius del Consorci Urbanístic l’Agulla. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 28 de març de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 
1. El 30 de maig de 2008  es va constituir el Consorci Urbanístic L’Agulla, integrat 
 pels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, per al desenvolupament, 
 gestió i execució urbanística dels terrenys situats al terme municipal de 
 Manresa sobre els àmbits constituïts pels Sectors de Sòl Urbanitzable no 
 programat i Sòl No Urbanitzable del Pla General de Manresa i del Sòl No 
 Urbanitzable de Sant Fruitós de Bages 
 
2. De conformitat amb l’article 11 dels estatuts del Consorci, les seves finalitats 
 són:  
 

a)Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter 
urbanístic aprovat pel Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Manresa en 
sessió de data 20 de febrer de 2006 i de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
en sessió del mateix dia.  
 
b)Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament de 
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit 
territorial d’actuació, així com les seves modificacions, obtenint amb caràcter 
previ informe dels Ajuntaments afectats, i de qualsevol instrument adjacent ja 
sigui urbanístic o tributari per l'assoliment de les esmentades finalitats.  
 
c)Obtenir i gestionar els espais públics en l'àmbit territorial del Consorci.  
 
d)Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions 
realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en 
l'ampliació,manteniment i millora dels espais públics.  
 
e)Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit      
d'actuació.  
 
f)En no ser objecte de delegació en el Consorci l'atorgament de llicències,   
d'edificació, usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de   
Bages, faran tramesa al Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i   
autoritzacions atorgades.  
 
g)Quantes actuacions prèvies, conseqüents o complementaris de les anteriors 
siguin necessàries pel compliment de la seva finalitat.  

 
3. Raons d’eficàcia i economia administrativa aconsellen que siguin els 
 Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages qui portin a terme totes 
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 aquelles actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a 
 l’assoliment dels objectius del Consorci, com ara la gestió administrativa dels 
 expedients de contractació i l’elaboració de quants instruments de planejament 
 de desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit 
 territorial d’actuació. 
 
4. La Junta General del Consorci Urbanístic L’Agulla, en sessió del dia 25 de març 
 de 2014, va adoptar l’acord de fer una encomana de gestió als Ajuntaments de 
 Manresa i Sant Fruitós per portar a terme les actuacions esmentades al punt 
 anterior. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
 administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que la 
 realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
 competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pugui 
 ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una  
 altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
 idonis per dur-la a terme. 
 
 Aquest mateix article preveu que quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans 
 i entitats d’administracions diferents, s’ha de formalitzar per mitjà de la 
 signatura del conveni corresponent entre elles. 
 
2. Així mateix, l’article 12.i) dels Estatuts del Consorci, estableix que, en general, 
 les finalitats previstes les podrà portar a terme el propi Consorci, ja sigui 
 directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la 
 legislació de règim local. 
 
3. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva acceptació, l’article 22 de la llei 
 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, atribueix al Ple 
 l’acceptació de l’acord d’encomana de gestió. 
 
4. A més, l’article 47.2h) de la referida llei 7/1985, disposa que l’acceptació de 
 l’encomana de gestió requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
 nombre legal de membres de la corporació.  
 
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de l’Ajuntament de 
Manresa l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Acceptar l’encomana de gestió aprovada per la Junta General del Consorci 
Urbanístic L’Agulla en sessió del dia 25 de març de 2014, per al desenvolupament 
d’actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels 
objectius del Consorci. Aquest encàrrec de gestió comprendrà, entre d’altres, les 
actuacions següents:   

 La gestió administrativa dels expedients de contractació. 
 

 La redacció i elaboració de quants instruments de planejament de 
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit 
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territorial d’actuació, així com de projectes i estudis tècnics,  urbanístics d’obres i 
de tota classe.  

 
 La redacció de plecs de prescripcions tècniques, emissió d’informes tècnics de 

tota classe, inclosos els urbanístics i tècnics dins els procediments de 
contractació administrativa privada. 

 
 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i 

Tresoreria, atès que de conformitat amb l’article 24 dels estatuts del Consorci, 
aquestes tasques seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les 
portin a terme als Ajuntaments de Manresa i  Sant Fruitós de Bages. 

 
 Confecció de nòmines, gestió de contractes laborals i relacions amb la Seguretat 

Social i amb Hisenda, relatives al personal del Consorci. 
 

 Qualsevol altra tasca administrativa,  jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 
 
Segon.  Aprovar la minuta de conveni d’encomana de gestió a favor dels Ajuntaments 
de Manresa i Sant Fruitós de Bages per al desenvolupament d’actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
Consorci Urbanístic L’Agulla. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota aquella documentació necessària 
per portar a terme els acords adoptats. 
 
 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA I ELS AJUNTAMENTS DE 
MANRESA I SANT FRUITÓS DE BAGES, PEL QUAL EL CONSORCI ENCOMANA A 
AMBDÓS AJUNTAMENTS LA GESTIÓ DE LES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES, 
JURÍDIQUES I TÈCNIQUES NECESSÀRIES PER A L’ASSOLIMENT DELS SEUS 
OBJECTIUS  
 
Manresa,  
 
REUNITS,  
 
D’una part, l’Il·lm. senyor (xxx), alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, amb domicili a la 
Plaça Major, 1, de Manresa. 
 
De l’altra, el senyor (xxx), primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
amb domicili a la  Ctra. de Vic, núm. 35, de Sant Fruitós de Bages.  
 
I de l’altra, l’Il·lm. senyor (xxx), president del Consorci Urbanístic L’Agulla, amb domicili a la  
Ctra. de Vic, núm. 35, de Sant Fruitós de Bages 
 
Intervenen el senyor (xxx), secretari de l’Ajuntament de Manresa i el senyor (xxx), secretari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i del Consorci Urbanístic L’Agulla, en la seva qualitat de 
fedataris públics, segons preveu l’article 2.h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 

* Els noms s’han omès d’acord a la Llei de Protecció de dades 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa, a l’empara del que disposa 
l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament facultat per a la signatura d’aquest 
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conveni en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 15 d’abril de 
2014, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la 
Corporació . 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a l’empara del que 
disposa l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament facultat per a la signatura 
d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 
,.............., amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de 
la Corporació . 
 
El tercer, en nom i representació del Consorci Urbanístic L’Agulla, d’acord amb les atribucions 
previstes en l’article 19 dels estatuts del Consorci i en virtut de l’acord  adoptat pel Ple del 
Consorci en sessió del dia 25 de març de 2014. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la capacitat 
jurídica i d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni d’encomana de gestió i   
 
MANIFESTEN 
 
I. El 30 de maig de 2008 es va constituir el Consorci Urbanístic L’Agulla, integrat pels 
 Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, per al desenvolupament, gestió i 
 execució urbanística dels terrenys situats al terme municipal de Manresa sobre els 
 àmbits constituïts pels Sectors de Sòl Urbanitzable no programat i Sòl No Urbanitzable 
 del Pla General de Manresa i del Sòl No Urbanitzable de Sant Fruitós de Bages 
 
II. De conformitat amb l’article 11 dels estatuts del Consorci, les seves finalitats són:  
  

 Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter urbanístic aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament de Manresa en sessió de data 20 de febrer de 2006 i de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages en sessió del mateix dia.  

 Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament de desenvolupament i 
de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació, així com 
les seves modificacions, obtenint amb caràcter previ informe dels Ajuntaments afectats, i 
de qualsevol instrument adjacent ja sigui urbanístic o tributari per l'assoliment de les 
esmentades finalitats.  

 Obtenir i gestionar els espais públics en l'àmbit territorial del Consorci.  
 Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions realitzades 

dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en l'ampliació, manteniment i millora dels 
espais públics.  

 Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit d'actuació.  
 En no ser objecte de delegació en el Consorci l'atorgament de llicències, d'edificació, 

usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, faran tramesa al 
Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i autoritzacions atorgades.  

 Quantes actuacions prèvies, conseqüents o complementàries de les anteriors siguin 
necessàries pel compliment de la seva finalitat  

 
III. Raons d’eficàcia i economia administrativa aconsellen que siguin els Ajuntaments de 
 Manresa i de Sant Fruitós de Bages qui porti a terme totes aquelles actuacions 
 administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
 Consorci, com ara la gestió administrativa dels expedients de contractació i l’elaboració 
 de quants instruments de planejament de desenvolupament i de gestió urbanística 
 siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació. 
 
IV. Mitjançant acord de la Junta General de 25 de març de 2014, el Consorci Urbanístic 
 L’Agulla encomana als Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages el 
 desenvolupament d’aquestes actuacions administratives,  jurídiques i tècniques. 
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V.  L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari de data 15 d’abril de 2014, ha 
 acceptat l’encomana de gestió feta pel Consorci Urbanístic L’Agulla.   
 
VI. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, mitjançant acord plenari de data ............., ha 
 acceptat l’encomana de gestió feta pel Consorci Urbanístic L’Agulla.  
 
Per tal de formalitzar l’encomana de gestió relativa a les actuacions administratives, jurídiques i 
tècniques,  les entitats atorgants convenen, de mutu acord, els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Encomana de gestió. 
 
El Consorci Urbanístic L’Agulla  encomana als Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de 
Bages, mitjançant la signatura d’aquest conveni, les actuacions administratives, jurídiques i 
tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci 
 
Segon.- Actuacions objecte de conveni 
 
Les tasques consistiran en: 
 

 La gestió administrativa dels expedients de contractació. 
 

 La redacció i elaboració de quants instruments de planejament de desenvolupament i de 
gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació, així com de 
projectes i estudis tècnics, urbanístics d’obres i de tota classe.  

 La redacció de plecs de prescripcions tècniques, emissió d’informes tècnics de tota 
classe, inclosos els urbanístics i tècnics dins els procediments de contractació 
administrativa privada. 

 
 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, 

atès que de conformitat amb l’article 24 dels estatuts del Consorci, aquestes tasques 
seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les portin a terme als 
Ajuntaments de Manresa i  Sant Fruitós de Bages. 

 
 Confecció de nòmines, gestió de contractes laborals i relacions amb la Seguretat Social i 

amb Hisenda, relatives al personal del Consorci. 
 

 Qualsevol altra tasca administrativa, jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 
 
Tercer. Abast i límits de l’encomana 
 
Aquesta encomana de gestió implica exclusivament la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis i no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici. 
 
Quart. Contraprestació de l’encomana de gestió. 
 
Atesa la concurrència d’interessos públics, les parts acorden, amb caràcter exprés, que els 
Ajuntament de Manresa i de Sant Fruitós de Bages no percebran cap mena de contraprestació 
econòmica per a portar a terme les tasques encomanades pel Consorci. 
 
Cinquè.- Durada 
 
Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva durada coincidirà amb 
la durada del Consorci. 
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No obstant l’establert en el paràgraf anterior, qualsevol de les parts podrà desistir d’aquest 
conveni, comunicant-ho prèviament a l’altra part amb una antelació mínima de 3 mesos 
 
Sisè.- Causes d’extinció.  
 
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes: 
 

- Per mutu acord de les parts 
- Per finalització del termini pactat 
- Causes de força major 
- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni 
- Per incompliment manifest d’una de les parts signants 
- Per rescissió unilateral voluntària  
- Per qualsevol de les causes establertes a la llei 

 
Setè.- Jurisdicció competent.  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per triplicat exemplar  i a 
un sol efecte, en el lloc i data abans esmentats.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que 
el dictamen fa referència a la regularització per al desenvolupament de les actuacions 
del Consorci Urbanístic L’Agulla.   
 
Diu que com que el Consorci no té personal propi adscrit i que les feines les realitzen 
els corresponents Serveis tècnics dels dos ajuntaments, s’ha cregut oportú realitzar 
l’encomana de gestió per regularitzar l’actual situació i així els funcionaris municipals 
que treballin pel Consorci tinguin la cobertura administrativa i legal necessària. 
 
Explica que la Junta General del Consorci Urbanístic l’Agulla, en sessió del dia 25 de 
març de 2014, va adoptar l’acord de fer una encomana de gestió als Ajuntaments de 
Manresa i Sant Fruitós de Bages i una vegada aprovades les corresponents minutes 
de conveni per part dels dos ajuntaments ja es podran formalitzar els convenis 
corresponents.  
 
Diu que amb l’encomana de gestió es desenvoluparà la gestió administrativa, tècnica i 
jurídica per realitzar les tasques necessàries i per garantir el funcionament del 
Consorci amb els recursos humans de què disposen els ajuntaments.  
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
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4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 
extrajudicial per un import total de 150,40€ per despeses relacionades 
amb el Servei d’Emergències i Protecció Civil. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de 
17 de març de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 
Vist que s’han tramitat dues factures que ascendeixen a un import total de 150,40 
Euros, referents a dues despeses relacionades amb aquest servei i que es 
corresponen a : 
 
- 10 OUT/03532- MK4364-03- Nevera Bemel  
- Reparació NISSAN PICK-UP 2.5T matrícula 9638CXZ 
 
Atès l’informe emès per cap del Servei d’Emergències i Protecció Civil, el qual acredita 
l’efectiva adquisició del material indicat, i respecte el qual es planteja el reconeixement 
del crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ 
d’autorització i disposició de les despeses i per tant es proposa que es reconegui un 
crèdit extrajudicial als proveïdors també indicats, per un import de 84,70 Euros i de 
65,70 Euros, respectivament, de manera que l’import total del reconeixement és de 
150,40 Euros. 
 
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al  
pressupost prorrogat 2014. 
 
Fonaments jurídics 
 
El reconeixement de crèdit suposa la manifestació de l’existència d’un crèdit contra la 
hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva exigibilitat. 
 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost prorrogat 2014 determina que 
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases 
d’autorització i compromís requereixen d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons 
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana, Emergències i 
Protecció Civil, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor dels creditors que es relacionen tot seguit, 
pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.: 
      Creditor: GOFRATGES, S.L. 
      Adreça: Carretera de Vic, 39, 08241 Manresa 
      Concepte: 10 OUT/03532- MK4364-03- Nevera Bemel 
      Import: 84,70 Euros 
 
      Creditor: ELECTRICITAT MÒBIL SANMARTÍ, S.L. 
      Adreça: Carretera de Santpedor, 120-122, 08240 Manresa 
      Concepte: Reparació NISSAN PICK-UP 2.5T matrícula 9638CXZ 
      Import: 65,70 Euros” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a donar disponibilitat per un import de 150,40€ a unes despeses del Servei 
d’Emergències i Protecció Civil. 
 
Explica que degut a la separació realitzada l’any 2013, entre el Servei d’Emergències i 
Protecció Civil del Servei de Seguretat Ciutadana, aquestes partides pressupostàries 
no estaven previstes ni en el pressupost aprovat corresponent a l’any 2013 ni en el 
pressupost prorrogat del 2013, per això ha estat necessari aquest reconeixement de 
crèdit extrajudicial ja que les necessitats que s’han generat s’han tirat endavant. 
 
Acaba la intervenció dient que aquestes partides pressupostàries sí que existiran en el 
pressupost del 2014 i demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5 ÀREA DE TERRITORI 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mobilitat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial per import de 1.500 € + IVA, en concepte dels honoraris 
corresponents a la col·laboració amb l'Oficina del POUM per a la 
realització d'un estudi de viabilitat tècnica per a la implantació d'una nova 
estació intermodal de FGC i Autobusos a la Plaça Prat de la Riba de 
Manresa, durant el període comprès entre desembre de 2013 i febrer de 
2014. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, d’1 d’abril 
de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 
1. El dia 18 de juliol de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’avanç del 

Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). 
 
2. L’esmentat document incorpora la previsió de la instal·lació d’una nova estació 

intermodal tren FGC-bus a la zona de la Plaça Prat de la Riba. 
 
3. Per tal de poder definir la proposta de nova ordenació prevista al POUM, calia que 

un tècnic especialista realitzés un estudi previ de viabilitat per a la implantació de la 
nova estació, amb caràcter urgent.  

 
4. Per part del senyor *xxx s’ha emès una factura pels treballs realitzats entre els 

mesos de desembre de 2013 i febrer de 2014, en relació a l’elaboració d’estudis 
previs a la viabilitat per a la implantació d’una nova estació intermodal tren FGC-
bus, a la zona de la Plaça Prat de la Riba, conjuntament amb els tècnics redactors 
del POUM, per un import de 1500 euros més IVA. 

* Els noms s’han omès d’acord a la Llei de Protecció de dades 
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5. S’ha acreditat l’efectiva realització dels treballs encomanats respecte dels quals es 
planteja el reconeixement del crèdit, així com les causes per les quals s’ha hagut 
d’adquirir el compromís de despesa sense seguir el procediment legalment 
establert, que consisteixen en el pagament de la factura emesa. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 

crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquiditat i, per tant, de la seva 
exigibilitat. 

 
2. En aplicació de l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l’article 23 del 
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Reconèixer, a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, l’article 185.1 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 a favor del crèdit que a 
continuació es relacions per un deute acreditat i informat: 
 
Creditor:  xxx 
     xxx 
Import:    1500 € + IVA 
Partida:   14 1501 22706 
 
Concepte: Factura d’honoraris corresponents a col·laboració amb l’Oficina del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Manresa per a la realització d’un estudi de viabilitat tècnica per a la 
implantació d’una nova estació intermodal de FGC i Autobusos a la Plaça Prat de la Riba de 
Manresa durant el període comprès entre el desembre de 2013 i el febrer de 2014.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que 
el dictamen fa referència a un reconeixement de crèdit extrajudicial per a la realització 
d’un dels estudis específics i d’àmbits concrets necessaris per aportar informació i 
coneixement pel desenvolupament del Pla d’Ordenanció Urbana Municipal (POUM). 
 
Explica que degut a la necessitat d’encomanar a un especialista la realització de 
l’estudi de viabilitat conjuntament amb els tècnics redactors del POUM i la posterior 
acreditació dels treballs encomanats han donat lloc a l’emissió de la corresponent 
factura per un import de 1.500 euros més l’IVA. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, demana, tot i que 
l’import de la factura és petit, si és un estudi extern especialitzat en enginyeria o un 
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estudi d’arquitecte, ja que consideren que a l’ajuntament hi han suficients tècnics per a 
la realització d’aquests treballs. Diu també que potser aquest és un cas específic. 
 
Creu que en algun moment es podria fer un recompte de totes les externalitzacions de 
serveis que es podrien haver realitzat pel propi personal de l’Ajuntament.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPP, 2 PxC i 2 GMCUP), i 6 
abstencions (3 GMPSC i 3 GMERC), i per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Sanitat 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança municipal 

reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Sanitat, de 7 d’abril de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de  Manresa, en sessió de 21 de març de 2005, va aprovar 
inicialment l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos, acord que va esdevenir definitiu en no presentar-se 
al·legacions ni suggeriments durant el termini atorgat a l’efecte. 
 
Posteriorment, la regidoria delegada de sanitat va proposar la modificació de 
l’Ordenança per tal d’adequar-la a les necessitats actuals. En conseqüència, 
mitjançant resolució d’alcaldia de 21 de maig de 2013, es va aprovar la formació de 
l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos  i es va nomenar la comissió 
encarregada de redactar la modificació d’aquesta Ordenança. 
 
Posteriorment, mitjançant resolució de 27 de gener de 2014 es va substituir el 
Vicepresident d’aquesta comissió redactora com a conseqüència de la revocació de la 
delegació de la Presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i 
delegació de la Presidència en un nou regidor.   
Una vegada la Comissió redactora va analitzar el text i la gran quantitat de 
modificacions a introduir, va considerar necessari la redacció d’una nova ordenança 
que contingues les adaptacions necessàries per adequar-la a les necessitats actuals 
així com canviar la seva denominació per delimitar els animals que són objecte de 
regulació. 
 
La comissió constituïda a l’efecte ha finalitzat, en data 4 de febrer de 2014 els treballs 
de redacció d’aquesta nova ordenança i ha aprovat la proposta de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos. Ordenança que deroga l’anterior ordenança de tinença 
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d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos aprovada en sessió plenària de 
21 de març de 2005. 
 
En data 7 d’abril de 2014, el Cap de l’Oficina de suport jurídic  del Servei de Serveis 
Socials, Sanitat i Programes ha emès informe favorable respecte l’adequació a dret de 
l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de 
companyia i gossos potencialment perillosos   
 
El Cap de Servei de Secretària Tècnica ha emès, en data 7 d’abril de 2014, informe 
proposant l’aprovació inicial de l’esmentada ordenança argumentant la procedència i 
l’adequació a dret dels acords continguts en aquest dictamen. 
   
Fonaments de dret  
 
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. 

 
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
3.  L’art. 178.1.c) del Reial 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, disposa que les 
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i 
l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
4.  L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) 
i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 
És per això que la Regidora delegada de Sanitat amb l’informe previ de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.    
 
Segon. Sotmetre a informació pública aquests acords i el text de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos, pel termini de trenta dies, a fi que es puguin presentar 
al·legacions,  reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
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Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, iniciant-se el termini 
d’informació pública l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Tercer. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 
el termini d’informació pública,  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i com 
estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que 
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
 
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE 
COMPANYIA I GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Títol I. Objecte i àmbit d'aplicació 
 
Article 1. Objecte i finalitats 
 
1. És objecte de la present ordenança regular la tinença, el comerç, la recollida, la protecció i 
el tractament d'animals de companyia i de gossos potencialment perillosos, així com les 
interrelacions entre les persones i aquests. 
 
2. Les finalitats d'aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels 
animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els 
abandonaments d'animals, fomentar la participació ciutadana en la defensa i la seva protecció, 
així com preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones. 
 
Article 2. Classificació 
 
1. Als efectes d'aquesta ordenança s'entén per: 
 

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen 
i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta 
consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre 
producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en 
l'agricultura. 
 

b) Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a 
la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Ordenança, 
gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures. 

 
c) Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i 

oficialment reconegut, per donar servei i assistència a persones amb alguna 
discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixin trastorns de l’espectre autista, 
diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin a la seva legislació 
sectorial. 

 
d) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de 

Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas 
i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes. 
 

e) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de fora de l'Estat espanyol. 
 

f) Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna no autòctona que de manera 
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri. 
 

g) Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el fan apte 
per a la convivència amb les persones. 
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h) Animal perdut: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona però 

duu identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària. 
 

i) Animal abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni 
duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. 
També tindrà aquesta consideració l’animal que, d’acord amb el tràmit que es preveu a 
la present ordenança per a la seva declaració, així ho determini l’administració 
corresponent. 
 

j) Animal salvatge urbà: és l'animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les 
persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: 
colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus 
unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i altres que es 
determinin per via reglamentària. 
 

k) Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les 
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i 
cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan 
vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es 
determinin per via reglamentària. 
 

l) Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior 
amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a 
establiments de venda o d’altres. 

 
Article 3. Exclusió 
 
Resten exclosos de la regulació d'aquesta Ordenança i es regularan pel que es disposa al 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció 
d’animals i llur desplegament reglamentari per la seva normativa específica: 
 

a) Els animals destinats al treball o a proporcionar carn, pell o algun producte útil per a 
l'home. És a dir, tots els animals de renda, els quals es regulen per altres disposicions 

b) Els animals d'experimentació 
c) Els animals salvatges no urbans. 
d) Els animals de fauna autòctona protegits 

 
Article 4. Animals exòtics de companyia 
 
La tinença d'animals exòtics de companyia en captivitat, fora dels nuclis zoològics degudament 
autoritzats o àrees destinades a aquesta finalitat, haurà de complir les previsions del Títol VII de 
la present ordenança. 
 
Títol II. Sobre la tinença d'animals 
 
Article 5. Consideracions generals 
 
1. L'Ajuntament de Manresa autoritza, amb caràcter general, la tinença d'animals domèstics i 
de companyia en els domicilis particulars, sempre que es reuneixin les condicions higièniques 
adients per allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als 
veïns, a altres persones o als mateixos animals, que no siguin les derivades de la seva natura. 
En tot cas, la tinença estarà sempre sotmesa al règim d’autoritzacions que estableixi la 
legislació sectorial i reguladora de les activitats.  
 
2. Els propietaris i posseïdors d'animals domèstics i de companyia estan obligats a mantenir-
los en bones condicions higienicosanitàries, a proporcionar-los l'alimentació i les atencions 
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pertinents, tant per al tractament de malalties com per les condicions d'allotjament, i a aplicar 
les mesures sanitàries preventives i obligatòries que l'autoritat competent disposi. 
 
3. La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, als 
béns i al medi natural. Així mateix, estaran obligades a garantir els mitjans adequats per tal 
d’evitar les fugides i pèrdues, tant dels exemplars adults com de les cries. 
 
4. La tinença d'animals no haurà de produir pertorbacions a la vida de tercers, amb crits, 
cants, sons o altres sorolls, en especial des de les 22 hores a les 8 hores. 
 
Article 6. Prohibicions relatives al tractament dels animals 
 
Queda expressament prohibit: 
 

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els 
produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 
 

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció 
veterinària. 
 

c) Abandonar-los. 
 

d) Mantenir-los ens instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de 
benestar i de seguretat de l'animal. 
 

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, 
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat 
terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva. 
 

f) No facilitar-los l'alimentació suficient. 
 

g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per 
altres adquisicions de naturalesa diferent a la compravenda d'animals 
 

h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense 
l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 
 

i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i 
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones 
particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es 
garanteixi el benestar de l'animal. 
 

j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam. 
 

k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 
condicions higienicosanitàries. 
 

l) Mantenir-los en instal·lacions inadequades o lligats durant la major part del dia o limitar-
los de forma duradora el moviment necessari per a ells. 
 

m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament. 
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n) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense 
l'autorització administrativa prèvia per garantir que els danys siguin simulats i els 
productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l'animal. 
 

o) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 
 

p) L'ús d'animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquestes darreres els 
poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, 
o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. 

 
Article 7. Allotjament 
 
A banda del compliment de les previsions de l'article 5 relatives a l'allotjament, en qualsevol cas 
s'haurà de complir amb els següents requisits: 
 

a) Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la 
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors o caneres. Els 
animals d'un pes superior als 25 Kg no poden tenir com habitacle espais inferiors a 6 
m2, amb excepció dels que romanguin a les caneres municipals. 
 

b) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum 
o en condicions ambientals extremes. 
 

c) La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma diària, i s'han de mantenir 
els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment. 
 

d) Amb caràcter general, el nombre màxim d'animals de companyia permès per habitatge 
serà de cinc, sempre que no superin un pes màxim conjunt de 150 kg. Quan es superin 
aquestes condicions, els serveis tècnics municipals inspeccionaran les condicions 
d’allotjament dels animals i la seva incidència en les condicions de convivència i 
higienicosanitàries i de benestar animal.  
 
Els serveis tècnics municipals podran limitar aquesta quantitat quan les condicions de 
benestar dels animals i/o salubritat de l’espai així ho requereixin.  
 

e) Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen 
lligats o en un espai reduït, no poden romandre en aquestes condicions durant més de 
vuit hores diàries. Els animals de companyia en edat de creixement han de disposar 
d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una 
caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. 
 

f) Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o 
balcons. 
 

g) Amb caràcter general, la criança dels animals es realitzarà en els centres de cria. Els 
particulars que realitzin periòdicament venda de les seves cries, seran considerats 
centres de cria i hauran de complir amb els requisits exigits per a aquests tipus de 
centres. Quan es tingui coneixement de la cria d’animals en un domicili, els serveis 
tècnics municipals podran inspeccionar l’habitatge i les condicions en què aquesta es 
realitza amb la finalitat que no es produeixi cap mena de risc per al benestar animal, la 
convivència o la seguretat higienicosanitària.  

 
Per tal de garantir aquestes condicions de protecció dels animals en la cria d’animals, 
s’haurà de disposar com a mínim de: 
 
- Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari. 
- Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment o 

habitatge. 
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- Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis 
per a l’entorn, les persones i els altres animals. 

- Mitjans de neteja i desinfecció del recinte dels animals. 
- Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort en l’allotjament 

dels animals i el compliment del què s’estableixi a la legislació de protecció 
d’animals. 

- Disposar de sistemes d’eliminació d’excrements i orins. 
- Disposar de sistemes de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries 

contumaces. 
- Supervisió veterinària de la criança. 

 
Article 8. Alimentació 
 
Els animals de companyia han de disposar d'aigua potable neta i degudament protegida del 
fred a l'hivern per evitar que es geli. Així mateix, se'ls ha de facilitar una alimentació suficient i 
equilibrada per la seva espècie, que garanteixi uns bons nivells de nutrició i salut. 
 
Article 9. Mitjans de subjecció 
 
El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals de companyia que, per causes 
justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps 
determinat que no podrà ser superior a 8 hores diàries: 
 

a) El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes 
només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui 
justificada. 
 

b) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden 
tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l'animal. En cap cas la longitud 
de la cadena serà inferior als 3 metres. 
 

c) Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal de com a mínim dos 
metres de llargada i han de permetre que l'animal pugui jeure i pugui arribar a 
l'aixopluc. 
 

d) Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu 
enrotllament. 
 

e) En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la 
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació. 

 
Article 10. Manteniment en vehicles 
 
1. És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores. En 
cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent. 
 
2. Durant els mesos d'estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de 
companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra, facilitant en tot moment la ventilació i 
garantint les condicions de confort de l’animal. 

 
3. És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s'adeqüi un 
sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç. 
 
Article 11. Inspeccions i incompliment greus 
 
1. Les persones que siguin propietàries o posseïdores d'animals hauran de permetre les visites 
necessàries per comprovar les condicions d'allotjament, manteniment i tracte de l'animal al 
personal que l’Ajuntament designi per aquesta finalitat. 
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2. En cas d'incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles 
anteriors, l'administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i tot 
ordenar el comís dels animals, amb les despeses a càrrec de la persona propietària. 
 
Article 12. Actuacions respecte d'accidents provocats per animals 
 
Les persones que siguin propietàries o posseïdores d'animals que hagin causat lesions a 
persones o a altres animals i també totes aquells que siguin sospitosos de patir alguna malaltia 
de transmissió, hauran de: 
 

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als 
seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 
 

b) Comunicar-ho immediatament a les autoritats sanitàries de l'ajuntament, que li exigiran 
la presentació de la documentació sanitària i censal de l'animal a la Unitat de Sanitat 
Municipal en el termini on superior a 48 hores.  
 

c) En el cas que ho consideri pertinent, els serveis tècnics municipals podran sol·licitar al 
propietari de l’animal l’acreditació veterinària de determinades circumstàncies.  
 

d) En el cas que l’informe veterinari ho determini, l’Ajuntament de Manresa podrà imposar 
mesures de protecció de la salut de les persones i l’animal. En aquest cas, les 
despeses aniran a càrrec de la persona propietària de l’animal. 
 

e) Els veterinaris clínics de la ciutat tenen l'obligació de notificar a l'administració municipal 
els casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre gossos 
i especificarà la potencial perillositat dels gossos als efectes de considerar-los 
potencialment perillosos. 

 
Article 13. Possibilitat de comís 
 
1. L'Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha indicis de maltractament o 
tortura, si presenten símptomes d'agressió física o desnutrició, si es troben en estat d’abandó, 
instal·lacions indegudes o amb una atenció veterinària deficient. 

 
2. L'Ajuntament pot comissar o ordenar l'aïllament dels animals de companyia en cas d'haver-
los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles amb l'objectiu de sotmetre'ls a 
tractament. En cas que existeixin causes justificades de seguretat, salut pública o patiment 
irreversible per a l’animal, en podrà disposar el sacrifici 

 
3. L'Ajuntament pot comissar els animals de companyia en situacions que suposin un perill per 
a la salut pública o per a les persones. 

 
4. Les persones propietàries o posseïdores d'animals hauran de permetre als agents de 
l'autoritat municipal i/o al personal que tingui atribuïdes tasques inspectores  les visites 
domiciliàries pertinents, sense perjudici que l'Ajuntament demani, en cas de negativa de la 
persona propietària, el manament judicial corresponent. 

 
5. Les despeses ocasionades pel comís de l'animal seran a càrrec del causant de les 
circumstàncies que l'han determinat. 

 
6. Quan un cop resolt l’expedient en el marc del qual s’hagi ordenat el comís dels animals 
persisteixin les causes que el varen motivar, l’Ajuntament podrà decretar el destí definitiu de 
l’animal, prioritzant-ne l’adopció. 
 
Títol III. Presència d'animals a la via pública, als establiments públics i als transports 
públics 
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Article 14. Normes de conducció d'animals a la via pública 
 
1. Els animals domèstics de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-ho, en tot 
cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 

 
2. És prohibit: 
 

a) L'estada de gossos en les zones destinades a ús infantil de parcs o jardins. 
b) L'ensinistrament a la via pública de gossos per a activitats d'atac, defensa, guarda i 

similars. 
c) L’ús d’elements que puguin causar danys als animals durant la seva conducció o 

ensinistrament. 
 

3. A la via i als espais públics, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han de complir els següents 
requisits: 
 

a) Estar proveïts de la identificació amb microxip. 
b) Anar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni lesions a 

l'animal, excepte en els espais condicionats i senyalitzats per a l’esbarjo dels animals. 
En aquests espais, els gossos que tinguin la consideració de potencialment perillosos 
hauran de dur morrió apropiat a la tipologia racial correctament posat. 

c) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal, on hi 
consti el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor. 
 

4. Els gossos potencialment perillosos han de complir les següents condicions addicionals 
quan circulin per la via i els espais públics: 

 
a) Les persones conductores en tot moment hauran de portar la pertinent llicència. 
b) Dur el morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal correctament posat. 
c) Anar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i de 

longitud inferior a 2 metres, sense que ocasioni lesions a l'animal però garantint que se 
n’evita la fugida. 

d) No poden ésser conduïts per menors de divuit anys. 
e) No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona. 

 
5. Els animals de perillositat raonablement previsible, ja sigui per la seva naturalesa o 
característiques, estiguin o no catalogats com a potencialment perillosos, hauran de circular 
amb morrió posat. L'ús del morrió també podrà ser ordenat per l'autoritat municipal quan les 
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes. 

 
6. Els gossos de guarda i vigilància d'obres, empreses i habitatges s'han de tenir de manera 
que els vianants no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui 
circuli per la via pública o provocar un accident. A més s'hauran de complir els següents 
requisits: 
 

a) Tots aquells que s'especifiquen per a animals potencialment perillosos. 
b) Exhibir en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un gos vigilant al 

recinte. 
 
Article 15. Control de deposicions 
 
1. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment 
que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. En especial, 
s'han de complir les següents conductes: 
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a) Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics en els parcs infantils 
o jardins d'ús per part dels infants. 

b) Són prohibides les miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà, excepte 
els elements destinats expressament a aquesta funció. 

c) S'han de recollir les deposicions immediatament i col·locar-les de manera 
higiènicament acceptable dins les bosses adients als contenidors d'escombraries o en 
els llocs que es destinin expressament a aquest efecte. 

d) S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. 
 

2. En el cas d'incompliment del que disposa l'apartat anterior, els agents de l'autoritat 
municipal podran requerir la persona propietària o posseïdora de l'animal domèstic perquè 
procedeixi a la neteja dels elements afectats. 

 
Article 16. Alimentació d'animals a la via pública 
 
1. Queda prohibit alimentar de forma general els animals (gossos, gats, coloms...) a la via 
pública, amb l’excepció dels punts habilitats per l’Ajuntament per al control de les poblacions 
preexistents d’animals salvatges urbans o peridomèstics. 

 
2. També es prohibeix l’alimentació en zones particulars, inclosos els solars o altres espais 
similars, dels animals dels quals no se’n pugui acreditar la possessió. 
 
Article 17. Accés dels animals a llocs de pública concurrència 
 
1. Es prohibeix l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals de companyia en els 
següents establiments d'instal·lacions: 

 
a) Espais destinats a la fabricació, elaboració, emmagatzematge o transport d'aliments.  
b) Piscines públiques. 
c) Locals d'espectacles públics, culturals, esportius o recreatius 

 
2. Les anteriors prohibicions i restriccions no afecten els gossos d’assistència  (gossos pigall, 
de servei, de senyalització de sons, d’avís o per a persones amb trastorns de l’espectre autista) 
quan vagin acompanyats de persones amb unitat de vinculació, sempre que gaudeixin de les 
condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes ordenances i en quedi 
acreditada aquesta condició mitjançant el carnet identificatiu corresponent. Aquesta excepció 
no és d’aplicació pel què fa a l’accés a espais on es manipulin aliments ni a l’aigua de les 
piscines i, amb caràcter general, quan el gos presenti signes evidents de malaltia o de manca 
d’higiene. 
 
3. Els titulars d’establiments públics i allotjaments de tota mena com hotels, pensions, 
restaurants, bars, cafeteries i similars podran permetre l’entrada i permanència d’animals de 
companyia als seus locals, excepte en les zones relacionades al primer punt. 
 
Fins i tot disposant de l’autorització del titular de l’establiment, serà necessari que els animals 
vagin proveïts amb les mesures de seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitjà que 
asseguri la seva subjecció i contenció. 
 
Article 18. Trasllat d'animals en mitjans de transport públic 
 
El trasllat d'animals a través dels mitjans de transport es realitzarà d'acord amb les disposicions 
legals vigents. Els gossos d’assistència podran viatjar lliurement en els transports públics 
urbans, sempre que acompleixin la seva funció i que tinguin les condicions higienicosanitàries i 
de seguretat establertes per la normativa vigent. 
 
Article 19. Animals abandonats i possibilitat de recuperació 
 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 42

1. Els animals de companyia abandonats o perduts seran recollits pels serveis municipals 
seguint els protocols que s’estableixin i mantinguts al Mòdul Municipal d’Acollida d’Animals de 
Companyia (MMAAC) durant un període mínim de 20 dies. En el cas dels animals perduts, la 
recollida serà comunicada als seus propietaris, comptant el termini de 20 dies a partir de la data 
de la comunicació.  

 
2. En qualsevol moment i per causes justificades, la custòdia dels animals de companyia podrà 
ser delegada provisionalment a altres persones físiques o jurídiques. 
 
3. Les persones que acreditin la propietat o possessió podran recuperar els animals sempre 
que disposin de tots els elements d'identificació (microxip, o altres establerts 
reglamentàriament) i, en cas que es requereixi, disposi de la llicència administrativa per a la 
seva conducció. Mentrestant, l’animal es considerarà comissat. Quan manqui alguna altra 
condició administrativa, el propietari haurà de regularitzar-ne la situació en el termini  màxim de 
10 dies, termini màxim en el qual haurà de comparèixer davant d’aquest Ajuntament per a la 
seva comprovació. 
 
4. Una vegada transcorreguts el termini de 20 dies, si els animals de companyia no han estat 
recuperats, es consideraran abandonats i podran ser cedits temporalment o adoptats.  
 
5. Estarà prohibit el sacrifici, llevat d'aquells casos que sigui aconsellat sota criteri veterinari 
atenent a conductes marcadament agressives envers les persones o altres animals, o estats 
patològics que impliquin un risc de transmissió de malalties contagioses greus o de malaltia 
incurable que produeixin una severa afectació a la qualitat de vida de l'animal. 
 
6. Quan la pèrdua d’un animal s’hagi produït tres o més vegades en un període de sis mesos, 
l’Ajuntament podrà procedir al seu comís temporal o definitiu i/o a la incoació del pertinent 
expedient sancionador al propietari o posseïdor de l’animal. 
 
7. L'Ajuntament promourà colònies de gats com alternativa al seu sacrifici. Aquestes colònies 
consistiran en l'agrupació controlada de gats, degudament esterilitzats, en espais públics. 
 
Títol IV. Identificació i registre municipal d'animals de companyia 
 
Article 20. Identificació dels animals 
 
La identificació dels animals de companyia (gossos  gats i fures) es realitzarà obligatòriament i 
en el termini màxim de tres mesos des del seu naixement o de 30 dies des de la seva 
adquisició per un dels sistemes següents: 
 

a) Identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat 
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària 

 
Article 21. Registre censal 
 
1. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un cens municipal d’animals de companyia on s’hi 
hauran d’inscriure els gossos, gats i fures que resideixin de manera habitual al municipi. 
D’acord amb l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, aquest cens municipal forma 
part del Registre General d’Animals de Companyia (Anicom), responsabilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a: 
 

a) Censar-los a l'Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals, dins el 
termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o de 30 dies 
des de l'adquisició de l'animal. També hauran de comunicar en el termini de 30 dies els 
canvis de residència, la mort de l’animal o la modificació de les dades incloses en el 
cens.  
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b) En el registre censal hi ha de constar les dades d'identificació veterinària de l'animal, 
les dades de la persona posseïdora i altres dades que s'estableixin per via 
reglamentària. 

c) L'Ajuntament podrà aplicar les taxes que s'assenyalin en l'ordenança municipal 
corresponent. 
 

3. Quan l’Ajuntament de Manresa disposi dels indicis suficients per atribuir la propietat o 
possessió de l’animal, podrà procedir, atorgant a la persona interessada un termini d’audiència 
de 10 dies, al seu cens d’ofici en concordança amb els articles 20 i següents de la present 
ordenança. Podrà determinar-se la presumpció de propietat o possessió a aquests efectes 
quan: 

 
a) L’Ajuntament de Manresa hagi tramitat amb anterioritat un expedient de protecció dels 

animals o sancionador en el qual es produeixi la coincidència de la persona interessada 
i l’animal. 

b) Quan la persona interessada hagi formulat reconeixement exprés de la propietat o 
possessió davant de personal municipal, agents policials o dels responsables de la 
gestió del  mòdul municipal d’acollida d’animals de companyia. 

c) L’animal vagi identificat amb un microxip que indiqui que el seu titular és la persona 
interessada o es sol·liciti la inscripció al Registre General d’Animals de Companyia 
(Anicom). 
 

4. En el cas d'animals considerats potencialment perillosos, a més d’allò establert als paràgrafs 
anteriors, hauran de presentar tota la documentació que es conté als articles específics 
reguladors de la seva tinença. 
 
Títol V. Establiments de venda i/o cria d'animals de companyia 
 
Article 22. Condicions de venda 
 
Queda totalment prohibida la venda, la cria, la custòdia i qualsevol altre tipus de transacció amb 
animals fora dels establiments autoritzats, llevat de les transaccions entre persones particulars 
quan es limiti als seus animals de companyia, no tingui afany de lucre i se’n garanteixi el 
benestar animal. En qualsevol cas, els animals hauran de complir amb els requisits 
d’identificació, així com la resta de requisits de protecció i benestar establerts per al llei. 
 
Article 23. Establiments autoritzats 
 
1. Els establiments de venda d'animals hauran de tenir la seva activitat degudament 
legalitzada, d’acord amb la normativa en cada moment vigent. A més, hauran de complir amb 
els requisits de funcionament que les lleis estableixin i, en concret, amb els requisits següents: 

 
a) Estar inscrit al Registre de nuclis zoològics 
b)  Tenir en perfectes condicions higienicosanitàries tant l'establiment com els animals 

destinats a la venda 
c) Disposar d'un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en que 

es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels 
animals, les dades relatives a l'origen, la identificació i la destinació dels animals.  

d) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques 
o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni llurs progenitors, 
malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals s’han de vendre esterilitzats i 
identificats en aquells casos d’animals en que aquesta identificació sigui obligatòria. 

e) Disposar d'un servei veterinari propi o d'un assessorament veterinari exterior, que ha de 
constar en el llibre de registre del nucli zoològic. 

f) Disposar d'un programa d'higiene i profilaxi elaborat per un veterinari. 
g) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors 

de les botigues. Aquests animals han d'estar allotjats, abeurats i alimentats 
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correctament. Els gossos, gats i fures han d'estar identificats, i també els altres 
exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria. 

h) Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació 
de l'espècie, el número d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic d’on 
prové. En el cas de les vendes a particulars, s'ha de lliurar també un document 
d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els 
consells d'educació, i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar 
necessàries segons criteris acceptats professionalment. 

i) Prendre les mesures legalment establertes per a l'eliminació sanitària de cadàvers i 
deixalles. 
 

2. Tots els requisits i condicions anteriors hauran de complir-los també els centres de 
manteniment, recollida i cria. 
 
Article 24. Circs i exposicions ambulants 
 
Els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, hauran d'obtenir l’autorització 
municipal corresponent per instal·lar-se dins el municipi. 
 
Article 25. Certàmens d'animals 
 
1. Els certàmens d'animals que es puguin celebrar a Manresa (mercats, exhibicions, 
exposicions, mostres, concursos o subhastes), siguin itinerants o no, hauran de realitzar-se de 
conformitat al què s’estableix al Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i 
altres concentracions d’animals vius a Catalunya. D’aquesta manera, hauran de ser 
presentades a les oficines dels consells comarcals, els quals les notificaran a l’Ajuntament de 
Manresa.  

 
2. En tot cas,  hauran de complir amb els següents requisits relatius als animals:  

 
a) Els animals que intervenen en el certamen s’han d’allotjar separats per espècies, llevat 

dels casos en què es reconstitueixi una comunitat d’animals, no carnívors, compatible 
sanitàriament i biològicament. 

b) Els animals que concorren al certamen han de provenir d’explotacions o nuclis 
zoològics degudament registrats quan correspongui i, en tot cas, les persones que en 
són responsables han d’acreditar la seva tinença. 

c) La participació d’animals en els certàmens regulats per aquest Decret resta 
condicionada al compliment dels requisits sanitaris que estableix la normativa sanitària 
vigent aplicable per a cada espècie incloent-hi la corresponent als intercanvis 
intracomunitaris. En cas que la normativa vigent estableixi qualificació sanitària 
d’explotacions, únicament poden participar en els certàmens els animals que 
procedeixin d’explotacions qualificades sanitàriament i biològicament. 

d) Quan hi assisteixin animals emparats pel Conveni de Washington (CITES), han d’anar 
acompanyats de la documentació que acrediti la seva procedència, d’acord amb aquest 
Conveni. 

e) Els animals que assisteixin a certàmens han d’anar identificats d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
Títol VI. Tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
 
Article 26. Definició 
 
1. Als efectes d'aquesta ordenança, i d'acord amb la legislació vigent, tenen la consideració de 
gossos potencialment perillosos els que s'ajustin a les característiques o races que es 
determinin a la legislació sectorial estatal i autonòmica aplicable i, en tot cas, aquells que 
presentin una o més d'una de les circumstàncies següents: 
 

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres animals. 
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b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyin a una de les races següents, independentment de les diferents 

denominacions que puguin rebre, o a l’encreuament amb alguna d’elles: 
 
- Pit bull terrier (american pit bull terrier, pit bull) 
- Staffordshire bullterrier (stafford anglès) 
- Terrier de Staffordshire americà (american staffordshire terrier) 
- Rottweiler 
- Dog argentí (mastí argentí) 
- Fila brasiler 
- Tosa inu/japonès 
- Akita inu (mastí japonès) 
- Bullmastiff 
- Doberman 
- Dog de Bordeus 
- Mastí napolità 
- De presa canari 

 
d) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb la majoria de les 

següents: 
 
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica,  agilitat, vigor i 

resistència. 
- Marcat caràcter i gran valor. 
- Pèl curt. 
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçaria a la creu entre 50 i 70 

centímetres i pes superior a 20 Kg. 
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i 

bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
- Coll ample, musculós i curt. 
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 
Es considera que compleixen aquestes característiques, com a mínim, les següents 
races: american bulldog, english bull terrier i l’american bully. 

 
2. L’Ajuntament podrà determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un 
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres 
animals. La potencial perillositat s'haurà de determinar en atenció a criteris objectius, bé d'ofici 
o després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/una veterinari/ria habilitat/ada 
per aquesta tasca. 

 
3. Una vegada dictaminada la resolució que determina la potencial perillositat de l'animal, el 
titular disposarà del termini d'un mes, a comptar a partir de la notificació, per sol·licitar la 
llicència administrativa. 
 
4. A aquests efectes, les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat 
lesions a persones o altres animals estan obligats al compliment de les previsions contingudes 
a l’article 12. 
 
Article 27. Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos 
 
1. Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser 
obligatòriament majors d'edat i hauran de sol·licitar la llicència preceptiva a l'Ajuntament. 
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2. Per a l'obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d'animals 
potencialment perillós es requeriran els següents requisits: 
 

a) Ser major d'edat 
b) No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o 

contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda 
armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la 
tinença d'animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà 
d'aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de 
Justícia. 

c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos i no haver estat 
sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de 
l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'aquest tipus 
d'animals, acreditat d'acord amb el que preveuen els articles 4 i següents del RD 
287/2002, de 22 de març i l'article 3 apartat 3.2 del Decret 170/2002, d'11 de juny. 

e) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb una cobertura no inferior a la que estableixi en cada moment la normativa 
sectorial reguladora de la tinença de gossos potencialment perillosos i, en tot cas, mai 
inferior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253,00 EUR). 
Anualment s'haurà de presentar al departament municipal responsable del cens de 
gossos potencialment perillosos còpia de la pòlissa en la quan hauran de constar les 
dades de l'animal. 

f) Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el sistema de microxip, i la cartilla 
sanitària de l'animal. 

g) Acreditació de la inscripció al Registre Municipal d’Animals de Companyia. 
 

3.  La llicència atorgada tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada, a 
petició de llur titular, per períodes successius d'igual termini. No obstant, la llicència perdrà la 
seva vigència quan el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. 
 
Article 28. Identificació i cens 
 
1. Tots els gossos considerats potencialment perillosos hauran d'estar identificats mitjançant el 
sistema de microxip. 

 
2. Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos els hauran 
d'inscriure en el registre censal de l'Ajuntament de residència habitual de l'animal 
simultàniament a la sol·licitud de la Llicència o en el termini màxim d’un mes des de la 
determinació de la seva perillositat per part de l’Ajuntament. 
 
3. Els propietaris o posseïdors hauran de notificar al registre censal municipal, en el termini de 
15 dies, els incidents produïts al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives 
o judicials, la baixa per mort certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, 
el trasllat permanent o temporal per un període superior a tres mesos a un altre municipi, el 
canvi de codi d'identificació, així com qualsevol altra modificació de els dades que figurin al 
registre. La sostracció o la pèrdua s'haurà de notificar al registre esmentat en el termini màxim 
de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets. 
 
4. La inscripció al Registre municipal es completarà amb el lliurament al  propietari o posseïdor 
d'un document identificatiu que acreditarà les dades de l'animal i de la persona propietària o 
posseïdora, la llicència municipal i la inscripció registral. 
 
Article 29. Mesures de seguretat 
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Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos, a fi d'evitar que els 
animals en surtin i cometin danys a tercers, han de tenir les característiques següents: 
 
a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. 
 
b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
 
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos 
potencialment perillós. 

 
d) En tot cas, les instal·lacions han de garantir la impossibilitat de fugida d'aquests animals i 
la protecció de les persones i altres animals que s'apropin a aquests llocs. 

 
e) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores des 
de que es tingui coneixement dels fets.  
 
Article 30. Control dels centres de cria 
 
1. Només s'autoritza la cria de gossos potencialment perillosos en els centres de cria 
autoritzats i inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya. 
 
2. Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de 
comportament que garanteixin l'absència de comportaments agressius anòmals. 
 
Article 31. Regulació de l'ensinistrament 
 
1. L'ensinistrament d'atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de vigilància i 
guarda d'empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat. 
 
2. Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos només poden ésser realitzades 
en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que tinguin la 
formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment. 
 
Article 32.- Aplicació d'altres mesures 
 
1. Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar els animals objecte de protecció en 
el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta 
Ordenança. Aquest comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient 
sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar 
als animals comissats. 
 
Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l'apartat 1 i les actuacions relacionades 
amb aquest són a compte de qui comet la infracció. 
 
2. En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no 
solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar sota 
criteri facultatiu, l'adopció de mesures consistents en l'esterilització o sacrifici de l'animal. 
 
Article 33. Protocols d'actuació 
 
1. Per a la implementació de les obligacions que es deriven de les previsions d'aquesta 
ordenança, específicament en matèria de salut pública, protecció d'animals i tinença de gossos 
potencialment perillosos, es podran aprovar protocols d'actuació amb els sectors professionals 
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afectats, veïns i altres que tinguin incidència directa o indirecta amb les determinacions 
contingudes a la present ordenança. 

 
2.  En cap cas aquests protocols podran contravenir les presents disposicions ni minorar-ne 
o ampliar-ne el seu contingut. 
 
Títol VII. Animals de companyia exòtics i animals domèstics no considerats de 
companyia 
 
Article 34. Tinença d’animals de companyia exòtics 
 
1. La tinença d'animals exòtics de companyia requerirà de l'acompliment de les màximes 
condicions de seguretat i higiene i la total absència de perills i molèsties per les persones, i el 
compliment de la normativa vigent. 

 
2. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença 
dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys a les persones, a 
altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural, ha de mantenir-los 
en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries per evitar-ho. 
 
3.  Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir 
subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 
 
Article 35. Tinença d’animals domèstics no considerats de companyia 
 
La tinença i criança d’altres animals domèstics considerats de consum humà (conills, aus de 
corral, etc.) en espais particulars resta sotmesa al règim d’autoritzacions que estableixi la 
legislació sectorial i reguladora de les activitats.  
 
Títol VIII. Règim sancionador de la protecció, la tinença i la venda dels animals 
 
Capítol 1 Inspecció control i revisió 
 
Article 36. Inspecció, control i revisió 
 
Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de 
l'Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions 
específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències 
municipals. 
 
Capítol 2.  Règim Sancionador 
 
Secció 1a. Disposicions generals 
 
Article 37. Infraccions i sancions 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades en aquesta 
ordenança. També tenen la consideració d'infraccions administratives totes aquelles 
vulneracions de les disposicions en matèria de protecció i tinença d'animals, protecció de la 
salut pública i qualsevol altra que pugui ser d'aplicació, sens perjudici de les especificacions 
que sobre les mateixes pugui contemplar aquesta ordenança. 
 
2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la normativa 
esmentada a l'apartat anterior, sens perjudici de les especificacions de les infraccions i de les 
graduacions de les sancions establertes en aquesta ordenança per a una més correcta 
identificació de les infraccions i una més precisa determinació de les sancions. 
 
Secció 2a. Protecció dels animals 
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Article 38. Infraccions 
 
1. D'acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei de protecció dels animals, constitueixen infraccions administratives en matèria de 
protecció d'animals les tipificades en aquesta Llei, i en particular les especificades en els 
apartats següents: 

 
2. Són infraccions molt greus: 
 

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus 
per a la salut. 

b) Sacrificar gats i gossos fora dels casos previstos expressament per la llei de protecció 
dels animals o altres que així ho estableixin. 

c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys 
greus. 

d) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització 
corresponent del Departament de Medi Ambient. 

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d’animals de 
companyia exòtics o d'espècies híbrides, de manera que pugui comportar una alteració 
ecològica greu. 

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control 
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta Llei. 

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest 
tipus d'actes. 

h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higiènico-sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són 
molt greus. 

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició 
pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i 
de la no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i 
convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol. 

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 
pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex de la llei 
22/2003, amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests 
exemplars. 

k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 
 

3. Són infraccions greus: 
 

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc 
greu per a la salut. 

b) No aplicar als animals les vacunacions i els tractaments obligatoris. 
c) Incomplir les condicions i requisits dels nuclis zoològics establerts a la Llei 22/2003. 
d) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen 

autoritzat. 
e) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats 

nuclis zoològics. 
f) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris 
g) .No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixi o 

exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a 
espècies de comerç permès que per llurs característiques puguin causar danys a les 
persones, als béns i al medi ambient. 

h) Fer tir al colom. 
i) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a 

què es refereix la legislació relativa a protecció dels animals. 
j) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals. 
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k) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a 
la salut. 

l) Fer matances públiques d'animals. 
m) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals. 
n) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles. 
o) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del 

comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
p) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, la 

taxidèrmia i l'exhibició pública d'animals d’espècies en les que no sigui permès per la 
normativa relativa a la protecció dels animals.  

q) La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics. 
r) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d'instal·lacions que allotgin animals. 
s) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut. 
t) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a 

l'animal. 
u) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està 

prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament 
de Medi Ambient. 

v) Incomplir les obligacions establertes per la legislació vigent per tal de procurar el 
benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada llur participació en 
aquestes. 

w) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no 
estan identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició. 

x) Posseir o utilitzar arts de caça o captures prohibides, o comerciar amb elles, 
especificades a l’annex 3 del Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es 
declaren espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o 
bé en la norma que ho substitueixi, llevat d’aquells casos reglamentats o autoritzats.  

y) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any. 
z)  Incomplir l’obligació d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats 

legalment. 
 

4. Són infraccions lleus: 
 

a) Tenir en possessió un gos, un gat o una fura no inscrits en el registre censal o tenir 
altres animals que s'han de registrar obligatòriament. 

b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar 
obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 

c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 

d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa. 
e) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per la llei de protecció dels 

animals. 
f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar 

d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta Llei i la 
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació. 

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat 
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment. 

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense 
l'autorització administrativa prèvia. 

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions 
d'animals vertebrats. 

j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics. 
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligència per l'administració competent 

establert per als nuclis zoològics. 
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals. 
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m) Tenir espècies incloses a l’annex del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, en la 
categoria D, així com parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d’aquests 
exemplars, llevats dels casos reglamentat o autoritzats. 

n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna 
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.. 

o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur 

benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. 
q) No evitar la fugida d'animals. 
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del 

comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això 

no els causa perjudicis greus. 
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 

assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic. 
v) No comunicar la desaparició d’un animal de companyia en el termini de 48 hores. 
w) Qualsevol altra infracció de les disposicions del Decret legislatiu 2/2008 o de la 

normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
 
Article 39. Sancions 
 
1. D'acord amb el decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de protecció dels animals, les infraccions en aquesta matèria es sancionaran amb multes de 
les quanties següents: 

 
a) Les infraccions molt greus, de 2.001,00 EUR fins a 20.000,00 EUR. 
b) Les infraccions greus, de 401,00 EUR fins a 2.000,00 EUR. 
c) Les infraccions lleus, de 100,00 EUR fins a 400,00 EUR. 

 
2. En la imposició de multes, a banda dels elements de graduació que s'estableixen amb 
caràcter general en aquest ordenança, seran d'aplicació els continguts a l'article 46.2 del Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. 
 
3. Existeix reincidència si en el moment que es comet la infracció no ha transcorregut un 
any des de la imposició per resolució ferma d’una alta sanció amb motiu d’una infracció de la 
mateixa qualificació. Si s’aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar 
fins el doble de l’import màxim de la sanció corresponen a la infracció comesa, sense excedir 
en cap cas del límit més alt per al fixat per a la infracció molt greu. 
 
4.  La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens 
perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant 
en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia. 
 
Article 40. Mesures de caràcter alternatiu  
 
1. En el cas de comissió, per primera vegada, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a 
terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici 
amb la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d’advertència, sense que s’hagi 
d’iniciar el procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses en matèria de fauna 
autòctona, en les que sempre s’ha d’iniciar l’expedient sancionador corresponent.  

 
2.  Aquesta possibilitat d’establir mesures de caràcter alternatiu es podrà estendre a 
infraccions de major gravetat, així com a infraccions previstes a la present ordenança que no es 
corresponguin a la protecció dels animals, d’acord amb el desplegament que es realitzi amb 
norma de rang de llei o de reglament de desenvolupament.   
 
Article 41.  Multes coercitives 
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1. Si la persona obligada no compleix les obligacions establertes, l’autoritat competent la pot 
requerir per tal que, en un termini suficient, les compleixi, amb l’advertència que, en el cas 
contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de la quantia, si procedeix, i 
fins a un màxim de 500 euros, sense prejudici de les sancions aplicables. 
 
2. En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius de 
fins un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada un 20% 
respecte a la multa acordada en el requeriment anterior. 
 
3.  Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de la què es 
tracti per evitar danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura en el temps corresponent. 
 
Secció 3a. Gossos potencialment perillosos 
 
Article 42. Infraccions 
 
1. D'acord amb les lleis 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos, constitueixen infraccions administratives en matèria 
d'animals potencialment perillosos les tipificades en aquestes lleis i, en particular, les 
especificades en els següents apartats: 

 
2. Són infraccions molt greus: 
 

a) Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades. 
b) Participar en la realització de baralles de gossos. 
c) L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals 

potencialment perillosos, o la seva participació en els mateixos, destinats a demostrar 
l’agressivitat dels animals. 

d) Abandonar una animal potencialment perillós la qual cosa succeeix quan l'animal no va 
acompanyat de cap persona amb independència de què dugui o no la identificació. 

e) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència 
f) Vendre o transmetre animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència 

 
3. Són infraccions greus: 

 
a) No acomplir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que acullin 

gossos potencialment perillosos. 
b) No contractar una assegurança de responsabilitat civil. 
c) Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional de caràcter oficial. 
d) No dur a terme el test de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria. 
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts comuns 

dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en general. 
f) Adquisició d'un gos potencialment perillós per part de menors d'edat o persones 

privades per a la seva tinença per via judicial o governativa. 
g) Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. 
h) Incomplir l'obligació d'identificar a l'animal. 
i) El transport d'animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de 

seguretat. 
j) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les 

autoritats competents pels seus agents així com també el subministrament d'informació 
inexacta o falsa. 

k) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense subjecció. 
 

4. Són infraccions lleus: 
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a) No inscriure el gos en el Registre específic 
b) No senyalitzar les instal·lacions que acullin a gossos potencialment perillosos. 
c) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la 

persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé, la llicència 
municipal i la certificació acreditativa de la inscripció registral. 

d) Tenir més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics 
e) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una subjecció 

de longitud superior a 2 metres o la no utilització d'un morrió homologat o adequat a la 
seva raça. 

f) No comunicar al registre municipal la venda, traspàs, donació, furt o mort o pèrdua de 
l'animal 

g) Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos 
previstos en aquesta ordenança no tipificats com a greu o molt greu. 

 
Article 43. Sancions 
 
1. D'acord amb les lleis 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos, les infraccions en matèria d'animals potencialment 
perillosos es sancionaran amb multes de les quantitats següents: 
 
2. Infraccions molt greus: 
 

a) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats a) i b) de l'article 40.2 entre 
1.502,53 EUR i 30.050,61 EUR. 

b) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats c) a f) de l'article 40.2 entre 
2.404,06 EUR i 15.025,30 EUR 
 

3. Infraccions greus: 
 
a) Les infraccions greus tipificades en els apartats a) a f) de l'article 40.3 entre 150,25 

EUR i 1.502,53 EUR 
b) Les infraccions greus tipificades en els apartats g) a k) de l'article 40.3 entre 300,52 i 

2.404,05 EUR 
 

4. Infraccions lleus: 
 

a) Les infraccions lleus tipificades en els apartats a) i b) de l'article 40.4 entre 60,10 EUR i 
150,25 EUR 

b) Les infraccions lleus tipificades en els apartats c) a g) de l'article 40.4 entre 150,25 EUR 
i 300,51 EUR 
 

5. Les infraccions administratives molt greus i greus en matèria d'animals potencialment 
perillosos tipificades als apartats a), c), d), e), f) de l'article 40.2 i c) e), g), h), i i) de l'article 40.3 
podran portar aparellades com a sancions accessòries, la confiscació, el comís, l'esterilització o 
el sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l'establiment i la suspensió 
temporal o definitiva de la llicència per a la tinença de gossos perillosos o del certificat de 
capacitació de l'ensinistrador. La imposició de la resta de sancions pot comportar el comís de 
l'animal objecte d'infracció. Amb caràcter excepcional, aquestes mesures també es podran 
adoptar com a conseqüència de la infracció administrativa lleu prevista a l’article 39.4.a). 

 
6. La competència per imposar aquestes sancions correspon als alcaldes, per a la comissió 
de les infraccions de caràcter lleu i al Ple de l'Ajuntament per la comissió d'infraccions de 
caràcter greu i molt greu, d'acord amb els articles 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 13.7 de la llei 50/1999, de 23 de 
desembre sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. 
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7. Per a la graduació de la sanció, a banda dels elements de graduació que s'estableixen 
amb caràcter general en aquesta ordenança, s'han de tenir en compte els següents criteris: 
 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció. 
b) L'ànim de lucre il·lícit i el benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
c) La reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions 

 
8. Es consideren responsables de les infraccions aquells que per acció o omissió hagin 
participat en la comissió de les mateixes, al propietari o posseïdor de l’animal, o en el seu cas, 
al titular de l’establiment, local o mitjà de transport en el qual es produeixen els fets, i en aquest 
darrer cas, a més, l’encarregat del transport. 

 
9.  En els supòsits en els que les infraccions poguessin ser constitutives de delicte o de falta, 
l’autoritzat competent podrà acordar la incautació de l’animal fins que l’autoritat judicial 
proveeixi sobre el mateix, havent de donar trasllat immediat dels fets a l’òrgan jurisdiccional 
competent.  
 
Secció 4a. Sanitat 
 
Article 44. Infraccions 
 
1. D'acord amb la llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salud pública de Catalunya, 
constitueixen infraccions administratives en matèria de sanitat les conductes tipificades en 
aquesta llei i en la resta de la legislació sectorial que comportin un risc per a l salut derivat de 
les actuacions relacionades amb l’objecte d’aquesta ordenança. En particular, les especificades 
en els següents apartats: 

 
2. Són infraccions greus: 
 

a) La presència d'animals en els locals destinats a la fabricació, elaboració, 
emmagatzematge o transport d’aliments. 

b) Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores d'animals 
domèstics quan hagin causat lesions a persones o altres animals. 
 

3. Són infraccions lleus: 
 

a) La presència d'animals a les piscines públiques, llevat dels gossos d’assistència i dels 
de seguretat. 

b) Permetre l'entrada d'animals als establiments de concurrència pública quan estigui 
prohibit per aquesta ordenança. 

c) La negativa per part dels veterinaris de la ciutat a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Manresa en aquells casos en els quals hi hagi el deure d’informació o col·laboració. 

 
Article 45. Sancions 
 
1. D'acord amb la 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya,  les infraccions 
en matèria de sanitat es sancionaran amb multes de les quanties següents: 

 
a) Les infraccions greus, entre 3.001,00 i 60.000,00 EUR. 
b) Les infraccions lleus, fins a 3.000,00 EUR. 

 
2.  La competència per imposar aquestes sancions correspon a l'Alcalde, sens perjudici de 
les delegacions que pugui formular. 
 
Article 46. Multes coercitives 
  
Si la persona obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta llei, l’autoritat 
competent la pot requerir per tal que, en un termini suficient, les compleixi, advertint que, en el 
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cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de la quantia, si procedeix, 
i fins a un màxim de 6.000 euros, sense prejudici de les sancions aplicables. 
 
En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius de fins un 
màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada un 20% respecte 
a la multa acordada en el requeriment anterior. 
 
Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de la què es tracti 
per evitar danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura en el temps corresponent. 
 
Secció 5a. Altres infraccions i sancions 
 
Article 47. Infraccions 
 
1. D'acord amb la present Ordenança, són infraccions en matèria de protecció, tinença i 
venda d'animals les que es tipifiquen en els següents apartats: 

 
2.  Són infraccions greus: 
 

a) Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves miccions en 
els parcs i jardins d'ús per als infants. 

b) Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre's a la comunicació prèvia o al 
control periòdic. 

c) Oferir o vendre els animals fora dels establiments de venda d'animals, llevat de les 
transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de 
companyia, no tinguin afany de lucre i garanteixin el benestar de l'animal, estiguin 
identificats i es compleixin els requisits establerts per la llei. 

d) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions en les façanes dels edificis 
i en el mobiliari urbà. 

e) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als 
espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions. 

f) Ensinistrar a la via pública animals de companyia per activitats d'atac, defensa, guarda i 
similars. 

g) Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública. 
h) Tenir animals de companyia a la via i als espais públics sense estar lligats per mitjà 

d'un collar i una corretja o cadena. 
 

4. Són infraccions lleus: 
 

a) Incomplir les condicions de la tinença de gossos a la via i als espais públics, no tipificat 
expressament en altres articles de la present ordenança. 

b) Donar menjar als animals contravenint allò que disposa l'article 15 d'aquesta 
ordenança. 

c) Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals 
domèstics. 

d) Tindran la consideració d'infraccions administratives de caràcter lleu, l'incompliment de 
qualsevol de les obligacions establertes a la present ordenança, no tipificades 
expressament en aquest títol. 

e) Permetre la micció i/o defecació dels animals en balcons, produint afectacions a 
tercers. 

 
Article 48. Sancions 
 
1. Les infraccions previstes a l’article anterior se sancionaran per l'Ajuntament amb multes 
de les següents quanties: 

 
a) Les infraccions greus, entre 300,01 i 600,00 EUR. 
b) Les infraccions lleus, entre 150,00 i 300,00 EUR.   
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2. La competència per imposar aquestes sancions correspon a l'Alcalde, sens perjudici de 
les delegacions que pugui formular. 
 
3. Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i manifestar la seva 
conformitat mitjançant el pagament, dins dels 3 dies hàbils posteriors a la denúncia o notificació 
de la incoació de l’expedient sancionador, amb una reducció de la sanció del 50% del seu 
import mínim i aquest pagament comportarà la terminació del procediment. 
 
Secció 6a. Disposicions comunes 
 
Article 49. Graduació de les sancions 
 
1. A banda de les graduacions específiques que es puguin preveure en aquesta ordenança, 
les sancions s'imposaran d'acord amb els següents criteris de graduació: 

 
a) La gravetat de la infracció. 
b) L'existència d'intencionalitat. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reincidència, entenent-se aquesta quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una 

infracció d'aquesta ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. 
e) La reiteració, entenent-se quan el procediment sancionador s'ha incoat per més d'un 

acte o omissió tipificats com infraccions per aquesta ordenança, quan s'estan instruint 
altres procediments sancionadors o quan el responsable ja ha estat sancionat per 
infraccions d'aquesta ordenança. 
 

2.  En la fixació de la sanció de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la 
infracció no resulti més beneficiosa per l'infractor que el compliment de les normes infringides. 
 
Article 50. Responsabilitat de les infraccions 
 
En el cas que no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents persones que 
han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària. 
 
Article 51. Acumulació de sancions 
Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les qual hi hagi relació de 
causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada. 
 
Article 52. Procediment sancionador 
 
1. Per tot allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d'aplicació el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sens perjudici d'allò que es pugui establir a les normatives 
sectorials aplicables en matèria de prescripció de les infraccions i sancions. 

 
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l'Administració 
de l'ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no 
siguin de competència municipal, l'alcalde elevarà expedient a l'òrgan de l'Administració de la 
Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, d'acord amb la 
legislació sectorial aplicable. 
 
3.  L'alcalde podrà delegar les seves competències d'acord amb la legislació sobre règim 
local vigent. 
 
Article 53. Comís dels animals 
 
1. L’Ajuntament pot comissar de forma immediata els animals, sempre que hi hagi indicis 
raonables d’infracció de la llei de protecció dels animals o de les normatives que la 
desenvolupen. 
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2. Si el dipòsit perllongat dels animals procedents de decomís pot ser perillós per a la seva 
supervivència o els pot comportar sofriments innecessaris, l’Ajuntament de Manresa podrà 
decidir el destí final de l’animal. 
 
3. Quan finalitzin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona 
sigui sancionada,s’haurà de determinar el destí de l’animal. 
 
4.  Les despeses ocasionades pel comís aniran a càrrec de la persona causant de les 
circumstàncies que l’han determinat. 
 
Disposició derogatòria 
 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queda derogada l’Ordenança reguladora de 
la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos, aprovada per acord plenari de 
21 de març de 2005, i publicada al BOP de 22 de juliol de 2005. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a que fan 
referència els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.” 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació i Sanitat, diu que l’ordenança sobre la tinença d’animals domèstics de 
l’Ajuntament de Manresa data de l’any 2000. Al 2008 hi va haver una nova llei de 
protecció dels animals i des de fa uns mesos que s’ha seguit el procediment per 
elaborar una nova ordenança. Assenyala que no farà una explicació exhaustiva de 
l’ordenança perquè han fet arribar el nou text als grups i pensa que han tingut temps 
per valorar-la, però sí que remarcarà alguns dels punts més interessants. 
 
En primer lloc, diu que amb el nou text es pretén clarificar les condicions de la tinença 
d’animals per donar més seguretat a la ciutadania amb relació als drets i obligacions 
que comporta tenir un animal de companyia domèstic, i amb la relació de convivència 
entre les que tenen animals i les que no. 
 
Diu que hi ha alguns articles força diferents dels que hi havia en l’ordenança anterior. 
Per exemple, diu que ara es regula el nombre màxim d’animals que es poden tenir en 
un mateix domicili i les condicions sanitàries en què cal tenir-los. Assenyala que fins 
ara, això no es definia. 
 
També s’intenta garantir la criança d’animals en domicilis privats ja que es faran 
inspeccions de sanitat. Els domicilis en què es faci aquesta pràctica passaran a ser un 
centre de criança i, per tant, s’hauran de complir uns requisits. 
 
Es millora la regulació de la recuperació dels animals perduts o abandonats. En aquest 
sentit s’imposa la identificació i un cens per a la seva recuperació. Després de 20 dies 
del comís, l’animal podrà passar a adopció encara que sigui temporal. 
 
En la nova ordenança també destaca que es fa un llistat dels gossos potencialment 
perillosos, no tant per la pròpia raça en si, sinó perquè hi ha noves races creuades que 
no es recullen en cap llistat d’animals perillosos però que per dimensions o per actituds 
es considera que ho són. Per tant, la nova ordenança pretén diferenciar-ho. 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 58

 
A més, fa temps que es treballa per donar resposta a les demandes que han fet molts 
ciutadans perquè es regulin espais adequats perquè els gossos puguin anar 
desfermats. En l’ordenança es considera l’opció d’aquests espais i la seva 
senyalització. 
 
També s’hi inclou la normativa de les mesures alternatives o sancions. Pel que fa a les 
sancions lleus, comenta que les persones que rebin una multa per primera vegada 
podran substituir el pagament econòmic per unes mesures alternatives. 
 
En base al que ha exposat, la senyora M. Mercè Rosich demana el vot favorable dels 
assistents a l’ordenança. 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, creu que la 
proposta és molt sensible. Assenyala que les persones que majoritàriament passegen 
gossos perillosos per la ciutat són gent jove. També diu que l’estiu és l’època de l’any 
en què hi ha més abandonaments de gossos. Diu que, si no s’ha fet ja, seria important 
que des de la regidoria corresponent o des de la Protectora d’Animals s’anés a les 
escoles per sensibilitzar-los pel que fa al comportament envers els animals. Pensa que 
fent-ho així es guanyaria molt. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, anuncia que la 
posició del seu grup serà favorable. Troba que el que es fa és reformular l’ordenança 
que hi havia en base als nous requeriments de la llei de protecció d’animals i incloure 
tot allò que fa referència a animals exòtics. Diu que els animals exòtics han anat en 
augment i pensa que cal tenir-los ben regulats, no únicament per les molèsties que 
poden ocasionar sinó també per les malalties que poden importar. Pel que fa 
referència a la tinença d’animals i concretament pel que fa als gossos potencialment 
perillosos, tot i que ara mateix no s’està en el punt àlgid d’alarma social com la que hi 
va haver fa uns anys, diu que sí que són aspectes que cal tenir-los en compte. 
 
Creu que és una bona ordenança i que millora l’existent perquè s’actualitza en base a 
la legislació vigent. Diu que l’únic que s’ha de demanar és el seu compliment. Pensa 
que actualment hi ha més sensibilització entre la gent i més civisme, sobretot pel que 
fa als excrements dels gossos, tot i això diu que cal insistir perquè la gent sigui més 
cívica, particularment les posseïdores d’animals domèstics de companyia. 
 
Finalment, per tot el que ha exposat, diu que el vot que emetrà el seu grup serà 
favorable. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació i Sanitat, amb relació al comentari del regidor Sebastià Llort, diu que no 
es va a les escoles a fer sensibilització perquè en aquests moments hi ha entitats a la 
ciutat que ja estan fent aquest treball i que expliquen què s’ha de fer quan es té un 
gos. A més, diu que l’Ajuntament ha cedit un espai a una entitat en el qual les 
persones que vulguin tenen l’oportunitat d’anar-hi i fer pràctiques perquè els ensenyin 
a socialitzar els animals. L’any passat es va fer un acord amb una entitat que es 
dedica a la socialització de gossos petits i on hi podia col·laborar la família sencera.  
 
Així doncs, diu que no s’està anant directament a les escoles però sí que s’estan fent 
campanyes i accions que van en el mateix sentit del que PxC demanava. 
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Assenyala que també es va fer una fira en la qual es van fer mostres de què es podia 
fer amb els animals de companyia.  Diu que tot plegat suma per fer sensibilització. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
6.2.1 Dictamen sobre sol·licitud, si escau, d’autorització prèvia per a la 

desafectació del servei públic d’ensenyament d’un habitatge per a 
mestres de centres educatius ubicat al carrer Mestre Albagés, 4-6, 4t-2a. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 
4 d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un edifici d’habitatges per a mestres, situat al 
carrer de Mestre Albagés, 4-6, el qual es troba afectat al servei públic de 
l’ensenyament.  
 
II. Un d’aquests habitatges consta actualment com a deshabitat, concretament el del 
carrer Mestre Albagés núm. 4-6, 4t. 2a., 
 
III. L’immoble on es troba ubicat l’habitatge que ha quedat desocupat té una antiguitat 
superior als 25 anys, concorrent així un dels supòsits per a poder sol·licitar la seva 
desafectació. 
 
IV. En aquest sentit, els habitatges situats al c/ Mestre Albagès, núm. 4-6 van ser 
edificats l’any 1975, construccions que van ser portades a terme pel Ministerio de 
Educación Nacional, prèvia cessió dels terrenys per part d’aquest Ajuntament, en 
compliment de les previsions establertes en el Decret Llei 11/1964, de 2 de juliol, pel 
qual es reformava la llei de construccions escolars. 
 
V. Així, ja que es dóna la desocupació del pis en qüestió, i atenent a la gran necessitat 
d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta corporació 
considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la ciutat la 
possibilitat d’ús social d’aquest immoble. 
 
VI. El TAG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès un informe en el qual conclou que la sol·licitud prèvia per a la desafectació de 
l’habitatge de mestres objecte d’aquest dictamen, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 5.1. lletra g) del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de 
titularitat municipal, diu el següent: 
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5.1 Es podrà autoritzar la desafectació d’habitatges de mestres, d’ofici o a instància de 
l’ajuntament afectat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:  g) Quan 
l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat. 

 
2. D’altra banda, l’article 25.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix el següent: 
 

/... els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la 
Generalitat, per activitats escolars quan aquests deixin de complir la seva funció 
escolar, amb l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, la qual porta 
implícita la desafectació .../ 

 
3. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament l’autorització prèvia, en base al 
que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, per procedir 
a la desafectació del servei públic de l’ensenyament, de l’habitatge per a mestres de 
centres infantils i primaris públics ubicat al carrer Mestre Albagés núm. 4-6, 4t. 2a. de 
Manresa.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats,  manifesta 
que aquest dictamen proposa sol·licitar a la Delegació Territorial d’Ensenyament 
l’autorització per procedir a la desafectació de l’habitatge per a mestres de centres 
infantils i primaris públics, ubicat al carrer Mestre Albagés núm. 4-6, 4t. 2a. de 
Manresa, per tal que pugui passar a disposició dels Serveis Socials municipals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del 

Reglament regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de 
Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 7 d’abril de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 21 de juny de 2012, va aprovar 
inicialment el Reglament regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de 
Manresa, acord que va esdevenir definitiu en no presentar-se al·legacions ni 
suggeriments durant el termini atorgat a l’efecte. 
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Posteriorment, des del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports es va proposar la 
modificació d’aquest Reglament amb la finalitat de regular el procés de selecció de la 
persona que ha d’exercir la direcció del centre. 
 
Mitjançant resolució d’alcaldia de 31 de maig de 2014, es va aprovar la formació de 
l’avantprojecte de modificació del Reglament regulador del Servei d’ensenyaments 
artístics del municipi de Manresa així com es va nomenar la comissió encarregada de 
redactar la modificació d’aquest reglament. 
 
La comissió constituïda a l’efecte ha finalitzat, en data 3 d’abril de 2014 els treballs de 
redacció de la modificació del Reglament  i ha aprovat la proposta de Text Refós del 
Reglament regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa. 
 
Aquesta proposta de modificació incorpora un nou Títol III, constituït pels articles 16 a 
24 que regula la selecció, nomenament i cessament del director o directora així com 
també modifica la disposició addicional, que tindrà la redacció de l’anterior article 16 i 
modifica també la disposició final.   
 
Aquestes modificacions queden incorporades en la proposta de Text Refós del 
Reglament regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa que 
proposa la comissió redactora. 
 
En data 7 d’abril de 2014 el Cap de l’Oficina de suport jurídic  del Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports ha emès informe favorable respecte l’adequació a 
dret de la modificació del Reglament regulador del Servei d’ensenyaments artístics del 
municipi de Manresa.   
 
El Cap de Servei de Secretària Tècnica ha emès, en data 7 d’abril de 2014, informe 
proposant l’aprovació inicial de l’esmentada modificació argumentant la procedència i 
l’adequació a dret dels acords continguts en aquest dictamen. 
   
Fonaments de dret  
 
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. 

 

2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
3.  L’art. 178.1.c) del Reial 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, disposa que les 
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter 
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automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i 
l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
4.  L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) 
i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 
És per això que el Regidor delegat d’Ensenyament, amb l’informe previ de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del  Reglament regulador del Servei 
d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa, en el sentit d’incorporar un nou Títol 
III, constituït pels articles 16 a 24, modificar la disposició addicional, que tindrà la 
redacció de l’anterior article 16 així com també modificar la disposició final. 
 
Segon. Aprovar el Text Refós del Reglament regulador del Servei d’Ensenyaments 
artístics del municipi de Manresa, incorporant les modificacions aprovades en l’acord 
anterior. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública aquests acords i el text Refós del Reglament 
regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa, pel termini de 
trenta dies, a fi que es puguin presentar al·legacions,  reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, iniciant-se el termini d’informació pública l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades. 
 
Quart. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 
el termini d’informació pública,  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i com 
estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que 
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
 
“TEXT REFÓS DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS 
ARTÍSTICS DEL MUNICIPI DE MANRESA 
    
TÍTOL I. OBJECTE DEL SERVEI 
 
Article 1. Objecte del Reglament 
 
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei d’ensenyaments artístics 
als centres d’ensenyament de titularitat municipal Conservatori Municipal de Música de 
Manresa, que engloba l’Escola de Música i el Conservatori de Grau Mitjà, i Escola d’art de 
Manresa.  
 
Article 2. Competència per a l’exercici de l’activitat i formes de gestió 
 
L’activitat d’ensenyaments artístics és assumida per l’Ajuntament de Manresa en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
i el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
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El servei municipal es prestarà per l’Ajuntament de Manresa, indistintament, en forma de gestió 
directa o indirecta.  
 
Article 3. Prestació del servei  
 
3.1. Els ensenyaments artístics que s’ofereixen en centres de titularitat municipal, d’acord amb 
el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (en endavant, LEC), 
tenen per finalitat facilitar una formació artística de qualitat i garantir la formació dels 
professionals corresponents. Els ensenyaments artístics es fonamenten en dues ofertes 
formatives diferents: una de reglada, que comprèn diverses titulacions oficials i té el nivell 
d’exigència que correspon a la finalitat de facultar per a la pràctica professional; i una altra, de 
no reglada, per a les persones que volen assolir un nivell de coneixements artístics adequats 
per a practicar-los.  
 
3.2. Ensenyaments de música. Els ensenyaments de música s’ofereixen al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa. Per una banda, el ensenyaments reglats, que  s’imparteixen 
al Conservatori de Grau Mitjà; de l’altra, els no reglats, que s’imparteixen a l’Escola de música. 
Tant en un cas com en l’altre, es reuniran els requisits necessaris que estableix la normativa 
vigent i que els permetin tenir l’autorització i reconeixement com a centres educatius per part de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
3.2.1. El Conservatori de Grau mitjà imparteix ensenyaments professionals que tenen la finalitat 
de donar a l’alumnat la capacitació musical necessària, tant per afrontar la pràctica musical de 
manera autònoma, com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau superior 
amb l’orientació i la preparació suficients, a més de potenciar en tots els àmbits els valors 
propis i específics de la pràctica i l’estudi de la música, entre aquests l’excel·lència, la creativitat 
i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals en la formació 
dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l’estudi o a l’exercici professional de 
la música.  
 
L’oferta d’aquests ensenyaments de grau professional s’adequarà en tot moment a l’ordenació 
curricular que estableix el Decret 25/2008, de 29 de gener, o a les disposicions que pugui 
establir la legislació vigent.  
 
El Conservatori ha de disposar d’un Projecte educatiu que especificarà el desplegament 
curricular d’aquests ensenyaments.   
 
3.2.2. L’Escola de música ofereix ensenyaments no reglats de música per a aquelles persones 
que desitgen assolir un nivell de coneixements adequats per practicar la música sense 
necessitat de perspectives professionals. Aquesta opció permet també descobrir i desenvolupar 
les potencialitats dels alumnes i apropar la formació professional artística a un major nombre de 
ciutadans.  
 
L’Escola municipal de música tindrà un Projecte educatiu propi que en detallarà l’oferta 
formativa, sempre d’acord amb les disposicions vigents que regulin les escoles de música, que 
serà àmplia i diversa a fi d’arribar a un major nombre d’alumnat. L’oferta d’aquests 
ensenyaments s’ajustarà cada curs a la demanda i a les necessitats de cada moment i es 
concretarà en el Pla anual.  
 
3.3. Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 
 
3.3.1. Els ensenyaments reglats que imparteix l’Escola d’art de Manresa es classifiquen en 
ensenyaments de grau mitjà i ensenyaments de grau superior. Tenen la finalitat de capacitar 
l’alumnat per a exercir una activitat artística professional determinada, mitjançant el domini de 
les tècniques artístiques i el coneixement dels materials i les eines necessàries per executar els 
treballs propis d’un ofici.  
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L’Escola d’Art reunirà els requisits necessaris que estableix la normativa vigent per als centres 
d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i que els permet tenir l’autorització de la Generalitat 
de Catalunya per impartir cicles formatius.   
 
L’oferta d’aquests cicles de grau mitjà o de grau superior s’adequarà en tot moment a 
l’ordenació curricular que estableixen els decrets corresponents a cada cicle formatiu i a les 
disposicions que pugui establir la legislació vigent. En aquest sentit, comptarà sempre amb 
l’autorització corresponent per part de la Generalitat de Catalunya. El Projecte educatiu de 
centre detallarà i concretarà tots els aspectes pedagògics: objectius, desplegament curricular, 
metodologia, avaluació, etc. 
 
3.3.2. Els ensenyaments no reglats que imparteix l’Escola d’art de Manresa tenen l’objectiu de 
proporcionar una oferta educativa a les persones que vulguin complementar la seva formació 
artística i, als professionals del sector, una eina de formació permanent sobre tècniques 
específiques. L’oferta d’aquests ensenyaments s’ajustarà cada curs a la demanda i a les 
necessitats de cada moment i es concretarà en el Pla anual.  
 
3.4. L’Ajuntament, com a titular dels centres, aprovarà cada curs, mitjançant resolució, l’oferta 
concreta de grups que es posaran en funcionament i el nombre d’alumnes per cada grup, 
sempre d’acord amb allò que s’estableixi legalment per als ensenyaments reglats. Així mateix, 
ratificarà els projectes educatius, prèvia formulació per part dels respectius claustres de 
professorat i aprovació pels consells escolars.  
 
3.5. L’Ajuntament de Manresa podrà complementar l’oferta d’ensenyament de cada centre amb 
altres activitats. Entre altres, podrà oferir activitats extraescolars complementàries adreçades a 
tota la població, casals d’estiu, colònies, audicions escolars i monogràfics. Aquestes activitats 
formaran part necessàriament del pla anual del centre. 
 
Article 4. Àmbit físic de prestació del servei  
 
El servei d’ensenyaments artístics es prestarà als centres i edificis que s’indiquen a continuació: 
 
Conservatori Municipal de Música de Manresa, que comprèn:  

1. Escola de música. c/ Ignasi Balcells, 12-14 
2. Conservatori de Música. Plaça de la Música, 1 

Escola d’art de Manresa. c/ Infants, 2  
 
Tanmateix, es podrà prestar en altres equipaments municipals o dependències que 
l’Ajuntament de Manresa posi a disposició d’aquesta finalitat per motius d’interès general o  
organitzatius. 
 
Article 5. Organització del curs 
 
Calendari escolar i horari general dels centres 
L’Ajuntament, com a titular dels centres, aprovarà cada curs, per Resolució,  l’oferta de places, 
normes i períodes de preinscripció i matrícula, així com el calendari i horari marc de cada 
centre, tenint en compte el que s’estableixi en el calendari escolar aprovat amb caràcter general 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a aquests centres i les circumstàncies i 
necessitats que es produeixin en cada moment. Pel que fa a l’horari concret de cada centre, 
correspon al consell escolar aprovar l’horari tipus dels diferents ensenyaments i cursos. 
Correspon a la direcció la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en compte les 
prioritats del projecte educatiu, la normativa vigent i les indicacions generals de l’Ajuntament. 
Abans de l’inici del curs, els centres han d’elaborar i lliurar als alumnes els horaris de curs, que 
s’inclouran en el Pla anual de centre. 
 
TÍTOL II. COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Article 6. Comunitat educativa 
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6.1. Està integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. 
En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i 
el personal d’administració i serveis, l’Ajuntament i les associacions que s’estableixin en l’àmbit 
dels centres. 
 
6.2. Les normes d’organització i funcionament del centre determinaran l’aplicació de mesures 
per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació. En el seu cas, la imposició 
de mesures correctores sancionadores es farà d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres educatius o aquelles disposicions que siguin vigents.  
 
Quan la sanció comporti la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre, aquest n’haurà 
d’informar l’Ajuntament de Manresa per tal que, en els seu cas, resolgui la baixa de l’alumne. 
 
Les obligacions i drets dels usuaris contingudes en les Normes d’organització i funcionament 
del centre (en endavant NOFC) no podran restringir o limitar drets que es reconeixen en el 
Reglament regulador del servei. 
 
Article 7. Alumnat 
 
Els alumnes gaudiran dels drets i deures establerts en aquest reglament, a la llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’Educació de Catalunya, a les NOFC i altres disposicions vigents. 
 
Article 8. Famílies 
 
La família forma part de la comunitat educativa. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes 
menors d’edat, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria 
d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: el projecte educatiu, el caràcter propi del 
centre, els serveis que ofereix, les normes d’organització i funcionament, les activitats 
complementàries i extraescolars, el pla anual de centre, les beques i possibles ajuts. També 
tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa dels alumnes i es garantirà l’existència 
de canals de comunicació adequats i suficients entre el centre i les famílies. També participaran 
activament en el procés educatiu, podran organitzar-se en una Ampa i participaran en el consell 
escolar, sempre d’acord amb el NOFC i les disposicions vigents.   
 
Article 9. Professorat i altre personal dels centres 
 
9.1. Exercici de la funció docent. Els professors i les professores del centre són els 
professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés educatiu i l’autoritat que 
se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per la LEC, inclou la transmissió de 
coneixements, destreses i valors. 
 
L’Ajuntament, com a titular del centre, ha de promoure els instruments i les condicions 
adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del 
professorat. 
 
El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en què 
gaudeix d’autonomia dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte 
educatiu de centre. 
 
9.2.  Drets i deures del professorat en l’exercici de la funció docent. El professorat, en l’exercici 
de la funció docent, té els drets i deures específics que  estableix la LEC. 
 
9.3. Organització del professorat. La jornada laboral del professorat serà la que s’estableixi en 
cada moment per la normativa aplicable als empleats públics. Cada curs l’Ajuntament, com a 
titular, aprovarà una resolució on, a banda d’altres continguts previstos en aquest reglament i 
en consonància amb la regulació general dels centres escolars de Catalunya, hi constarà: 
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- Distribució de la jornada (hores lectives, hores no lectives de dedicació al centre i hores de       
preparació de classes i d’assistència a cursos i activitats de formació, que no s’han de fer 
necessàriament al centre) 
- Hores de coordinació i tutories  
- Reducció de l’horari lectiu per l’exercici dels càrrecs unipersonals i de coordinació 
- Règim de substitucions  

 
9.4. Personal d’administració i serveis. Està format per personal administratiu de secretaria i 
auxiliars d’equipaments educatius, que realitzaran les funcions que els atribueix el manual de 
funcions. El còmput anual de la jornada serà fixat per la normativa aplicable als empleats 
públics i l’horari serà el que estableixi l’Ajuntament com a titular del centre. 
  
Article 10. Òrgans de participació i govern 
 
10.1. Òrgans de participació 
 
10.1.1. Consell Escolar. És el principal òrgan col·legiat de cada centre, representatiu de la 
comunitat educativa 
 
La composició i les funcions del Consell s’adaptaran a la normativa que estigui vigent respecte 
a aquests òrgans de participació dels centres educatius Els representants de l’Ajuntament de 
Manresa seran nomenats per l’Alcalde-President; les persones representants dels pares i les 
mares  i de l’alumnat seran escollides tal com estableixi la normativa corresponent i les Normes 
d’organització i funcionament del centre 
 
El consell escolar es reunirà almenys dos cops cada curs i també a demanda de la meitat més 
un dels seus membres. Es procurarà que les decisions que s’adoptin al consell escolar es 
prenguin per consens. Si no és possible, es determinaran per majoria absoluta dels membres 
presents.  
 
10.1.2. Claustre del professorat. És l’òrgan de participació del professorat en el control i la 
gestió de l’acció educativa del centre. 
 
10.2. Òrgans de govern 
 
10.2.1. El/la director o directora. Representa en el centre l’administració que n’és titular i li 
corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’Educació i la resta de l’ordenament jurídic. 
 
10.2.2. El/la Cap d’Estudis. Exerceix les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes 
per la legislació vigent, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i 
seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a 
l’alumnat. 
 
10.2.3. El/la secretari o secretària. Exerceix les funcions pròpies de la secretaria del claustre i 
del consell escolar del centre, i d’altres òrgans col·legiats en què les normes d’organització i 
funcionament del centre així ho estableixin. 
 
10.2.4. Equip directiu. És l’òrgan executiu del govern del centre i les persones que el composen 
han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 
membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 
 
10.3. Òrgans de coordinació didàctica i tutoria. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la 
funció docent.  
 
10.4. Altres òrgans i mecanismes de participació. El Consell escolar aprovarà les normes 
d’organització i funcionament, que seran ratificades per l’Ajuntament de Manresa. Aquestes 
normes hauran d’ajustar-se al contingut de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’Autonomia de centres educatius.  
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Article 11. Accés al servei 
 
Per tal de matricular-se als centres municipals d’ensenyaments artístics, caldrà complir els 
requisits següents: 
 
a) Realitzar la preinscripció.  
 
b) Complir els barems establerts i ser admès en aplicació d’aquests barems  
 
c) Efectuar la matriculació en la forma i en el termini que anualment s’estableixi i abonar-ne la 
tarifa corresponent, d’acord amb les Ordenances fiscals vigents cada curs. 
  
La formalització de la matrícula comportarà la declaració de coneixement i acatament del 
present Reglament. 
 
d) Efectuar el pagament de les tarifes establertes per a la utilització del servei, d’acord amb les 
Ordenances fiscals vigents cada curs. 
 
Article 12. Obligacions dels usuaris 
 
Seran obligacions dels usuaris, o dels seus responsables (pare, mare, tutor/a) quan es tracti 
d’alumnes que no siguin majors d’edat, a banda de les que s’estableixin a la LEC i altres 
disposicions estatals i autonòmiques, les següents:  
  

a. Respectar les Normes d’organització i funcionament del centre. 
b. Respectar les indicacions rebudes del personal adscrit a l’escola, en especial en relació 

amb el seu funcionament i comportament envers la resta dels usuaris i els professionals 
que atenen el servei.  

c. Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris 
d. Tenir cura de les instal·lacions i el manteniment del centre en la seva condició d’usuari 
e. Abonar les tarifes establertes per cadascun dels ensenyaments als quals s’hagi 

matriculat l’alumne/a.  
 
Article 13. Drets de l’usuari i dels seus responsables 
 
a) Rebre correctament i continuadament el servei. 
b) Comptar amb unes instal·lacions segures i adequades a la modalitat d’ensenyament de cada 
centre. 
c)  Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el servei. 
d) Tenir informació necessària sobre qüestions de tota índole que afectin el funcionament del 
servei. 
 
Article 14. Incompliment de les obligacions per part dels usuaris 
 
En cas que un usuari incompleixi les seves obligacions, l’Ajuntament de Manresa, previ informe 
de la direcció del centre i audiència a l’interessat, podrà autoritzar la suspensió del dret 
d’entrada al centre com a màxim fins a la finalització del curs escolar vigent. 
 
En cas de  reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada l’usuari podrà ser 
exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per decisió municipal, prèvia tramitació del 
corresponent expedient sancionador i amb l’informe previ de la direcció del centre i del Consell 
escolar. 
 
En tot cas, es considerarà reiteració la realització de tres incompliments en un període de tres 
mesos, ja siguin seguits o no correlatius.  
 
Article 15. Altres serveis dels centres.  
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Les normes d’utilització d’aquests serveis  (biblioteca, préstec, banc d’instruments...) seran les 
que estableixin les Normes d’organització i funcionament de cada centre. 
 
Títol III 

Selecció, nomenament, renovació i cessament del director o directora 

Article 16. Procés de selecció. Criteris generals 
 
La selecció del director o directora s'efectua mitjançant concurs de mèrits, convocat per la 
regidoria d’ensenyament. El procés de selecció es regeix pels principis d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 
 
Hi pot participar el personal docent que imparteixi algun dels ensenyaments implantats en el 
centre al qual s'opta i que compleixi els requisits que estableix aquest reglament i, en el seu 
cas, l’acte de convocatòria. 
 
El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la 
competència professional, la idoneïtat,  l'experiència i la capacitat de lideratge dels aspirants en 
l'àmbit de la gestió i la docència. També valorarà el projecte de direcció que ha de presentar 
cada candidat o candidata. 
 
Article 17. Requisits 
 
Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits 
següents: 
 
a) Tenir una antiguitat mínima de cinc anys com a docent, personal laboral fix, en algun dels 

ensenyaments dels que ofereix el centre al qual opta. 
b) Presentar un projecte de direcció, d'acord amb el que estableix aquest reglament i, en el seu 

cas, l’acte de convocatòria.  
 
El compliment dels requisits s'ha de referir a la data d'acabament del termini de presentació de 
sol·licituds de la convocatòria, i s'ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com 
a director o directora. 
 
Article 18. Sol·licituds de participació 
 
La sol·licitud de participació, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
i del projecte de direcció, s'ha d'adreçar a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Manresa en els termes i terminis que especifiqui la convocatòria corresponent.  
 
Article 19. Projecte de direcció 
 
El projecte de direcció, que haurà d’incloure tot el que estableixi l’acte de convocatòria, ha 
d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i 
concretar l’estructura organitzativa del centre. En tot cas, haurà d’incloure la proposta de 
persones que integraran l’equip directiu: director/a, secretari/ària, cap d’estudis. 
 
Una vegada nomenat el director o directora, la implementació del projecte de direcció orienta i 
vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre. 
 
Article 20. Comissió de selecció 
 
La selecció correspon a una comissió nomenada per l’acte de convocatòria.  Estarà integrada 
per 1 representant del centre educatiu designat pel consell escolar de centre, 1 representant 
del claustre de professorat, 3 representants de l’Ajuntament de Manresa i 1 tècnic expert 
extern. La Presidència de la comissió correspondrà al/la Cap de Servei d’Ensenyament.  
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Article 21. Procés de selecció  
 
El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases eliminatòries.  
 
En la primera fase es valoren els mèrits relacionats amb la competència i l'experiència 
professional dels aspirants en l'àmbit de la gestió i la docència en centres i serveis educatius, 
així com la formació específica i la formació acadèmica general. En la segona fase es valoren 
el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones candidates. 
 
Cadascuna de les dues fases és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una 
puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase. 
 
La persona candidata seleccionada per la comissió és la que hagi obtingut la puntuació més 
alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre les que hagin obtingut o superat 
les puntuacions mínimes corresponents. 
 
En el supòsit que es produeixi un empat entre candidatures, la comissió de selecció tindrà la 
potestat d’elevar proposta de nomenament de forma motivada.   
 
En conseqüència, la Comissió elevarà proposta de nomenament a la Regidoria de Governació, 
qui procedirà al nomenament de la persona que exercirà la direcció, així com de la resta de 
membre de l’equip directiu. 
 
Article 22. Nomenament amb caràcter extraordinari 
 
Si no hi ha candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap candidatura perquè cap d’elles 
hagi superat les fases de selecció, el procés podrà ser declarat desert. En aquest cas, 
l’Ajuntament de Manresa nomenarà un director o directora amb caràcter extraordinari pel 
termini mínim d’un any, basant-se en criteris de competència professional i capacitat de 
lideratge. Aquesta persona haurà de presentar el seu projecte de direcció en el termini que 
sigui determinat al mateix acte de nomenament. 
 
Article 23. Vigència dels mandats i renovació del mandat 
 
Els càrrecs de direcció, cap d’estudis i secretaria acadèmica tindran una vigència de 4 anys, 
renovables. 
 
El resultat negatiu de l'avaluació de l'exercici de la direcció en un període de mandat comporta 
que el director o directora no pugui optar a la renovació per un altre mandat. 
 
Quan finalitzi el mandat d’un equip directiu en cada centre, per dur a terme el procés de 
selecció del nou director o directora, l’Ajuntament de Manresa aprovarà la corresponent 
convocatòria. 
 
Article 24. Cessament del director o directora 
 
El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents: 
 

a) Finalització del període de nomenament, sens perjudici de la possibilitat de renovació 
del mandat. 
 

b) Renúncia motivada acceptada per la Regidoria d’Ensenyament. 
 

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 
 

d) Revocació motivada del nomenament per part de l'Administració, a iniciativa pròpia o a 
proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la 
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direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s'emet després de la instrucció 
d'un expedient contradictori, amb l'audiència prèvia a la persona interessada i escoltat 
el consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de 
l'eventual incoació d'un expedient disciplinari. La proposta motivada del consell escolar 
ha de ser aprovada per majoria absoluta dels seus membres. 

 
Quan de la resolució ferma d'un expedient disciplinari per incompliment greu o molt 
greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del 
nomenament del director o la directora, la persona afectada no podrà participar en 
concursos de selecció de directors durant el termini de dos anys, en el cas de falta 
greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu. 

 
Disposició addicional 
 
En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria la normativa 
estatal, autonòmica i local corresponent.  
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogats els Reglaments de règim intern del Conservatori municipal de música de 
Manresa i de l’Escola d’art de Manresa 
  
Disposició final Entrada en vigor 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a que fan 
referència els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats,  manifesta 
que el dictamen fa referència a la modificació del Reglament regulador del Servei 
d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa, aprovat en sessió plenària de 21 de 
juny de 2012. 
 
Diu que la modificació afecta a la incorporació del nou Títol III regulador de la selecció, 
nomenament, renovació i cessament de les direccions dels centres d’ensenyaments 
artístics de Manresa: Conservatori Municipal de Música de Manresa, que engloba 
l’Escola de Música i el Conservatori de Grau Mitjà, i l’Escola d’Art. 
 
Explica que amb la nova regulació s’equipararà com es procedirà en determinats 
casos i per a les diferents escoles i instituts de titularitat del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, fent-se extensiu als centres de 
titularitat municipal, i així el personal que participa en les comissions de selecció no 
seran de l’administració educativa sinó que seran de l’administració municipal. 
 
També diu que en les Comissions de Selecció participarà un tècnic expert extern en 
l’ensenyament artístic corresponent a cadascun dels dos centres, ja que s’està parlant 
d’ensenyaments de règim especial. 
 
Acaba la intervenció dient que bàsicament es pretén regular el procediment perquè, 
prèviament a l’inici del mandat del nou equip directiu de cadascun dels centres, hi hagi 
un projecte públic de direcció del centre on es podrà exposar i donar publicitat perquè 
la ciutat de Manresa pugui conèixer el projecte de direcció que tindrà el centre durant 
els propers 4 cursos escolars que dura el mandat.   
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 
GMPxC), i 2 abstencions (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.3 Regidoria  delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
6.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud que es formula a 

UNICEF per tal que Manresa sigui reconeguda “Ciutat Amiga de la 
Infància”. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, de 4 d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa té una llarga tradició de treball a favor de la infància. 
Diferents departaments treballen, dia a dia, per facilitar que els infants de la nostra 
ciutat gaudeixin d’un present i un futur amb les millors condicions possibles 
(escolarització, lleure infantil, biblioteques de barri, reforç escolar, foment de la lectura, 
colònies esportives...). Així, els serveis socials disposen d’un seguit de projectes, 
programes i serveis adreçats a la millora de les condicions de vida d’aquells nens i 
nenes que, per circumstàncies personals o familiars, es troben en una situació de més 
vulnerabilitat: beques de menjador escolar, ajuts escolars per material i llibres, 
educadors socials, Servei d’ajut a domicili, xarxa de Centres Oberts, Servei d’atenció a 
les famílies, Joves Nucli Antic, Espai Jove, entre d’altres.  
 
L’Ajuntament de Manresa està elaborant un Pla d’Infància. L’objectiu és ordenar i 
millorar els actuals serveis, així com identificar les millores a fer, proposar-se nous 
reptes i consensuar actuacions amb la participació d’entitats i ciutadania. 
 
Amb aquesta finalitat, l’any 2013, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va 
elaborar un diagnosi de la situació a la nostra ciutat que va ser presentada a la 
comissió d’infància del Consell de Serveis Socials i aprovada per l’actual Govern. 
 
En aquests moments, fruït d’aquesta diagnosi, s’està treballant en l’elaboració i 
redacció del Pla d’Infància, que ha de definir l’actuació dels propers anys. Aquest 
encàrrec s’assumeix des de serveis socials i està previst que la seva redacció s’acabi 
a finals d’any. 
 
Alhora, ens trobem que l’UNICEF està promovent l’adhesió de ciutats que vulguin 
formar part de la Xarxa Internacional de  Ciutats Amigues amb la Infància, a través 
d’una convocatòria que es fa bianualment. A hores d’ara, són 54 ciutats les que en 
formen part, de les quals 3 son catalanes.  
 
El programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) és un instrument per la promoció i 
aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant a escala local, que vol implicar els 
governs municipals i altres ens locals en fer efectius els drets dels nadons, nens, 
nenes, adolescents i joves fins als 18 anys. 
 
La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància neix l'any 1996 arran de la resolució 
aprovada en la  Conferència de Nacions Unides sobre Assentaments Humans (Habitat 
II), on es declara que el  benestar de la infància és un indicador clau d'un hàbitat 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 72

saludable d'una societat democràtica i d'un bon govern. Més endavant, l'any 2002 
l'Assemblea General de Nacions Unides en la seva Sessió Especial dedicada a la 
infància va adoptar la Declaració “Un món apropiat per als infants” i un Pla d'Acció a 
partir d'allò establert a la Convenció sobre els Drets de l'Infant.  
 
Les Ciutats Amigues de la Infància es fonamenten en quatre principis bàsics: la no 
discriminació, l’interés superior de l’infant, el dret a la vida, la supervivència i el 
desenvolupament i escoltar els infants i respectar les seves opinions. 
 
Per mitjà de carta de data 17 de febrer de 2014 la regidora delegada de Serveis 
Socials, Acollida i Cooperació va sol·licitar a l’UNICEF que la ciutat de Manresa fos 
reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància. 
 
Les condicions per a formar part de la xarxa de ciutats amigues amb la Infància 
requereix un acord del màxim òrgan de govern municipal, alhora que disposar d’un Pla 
d’Infància i d’un òrgan participatiu per la infància. L’Ajuntament de Manresa reuneix els 
requisits necessaris per formar part de la Xarxa i comparteix els principis i 
compromisos que implica. 
 
Vist l’informe emès per la cap de servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes en 
data 3 de març de 2014 i  l’informe jurídic emès pel cap de secció de l’Oficina de 
Suport Jurídic en data 4 d’abril de 2014. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació proposa al 
Ple de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
“SOL·LICITAR formalment a UNICEF que la ciutat de Manresa sigui reconeguda  
“Ciutat Amiga de la Infància”.   
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, informa que el dictamen proposa acordar la sol·licitud a UNICEF perquè 
Manresa sigui reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància. 
 
Recorda que l’Ajuntament de Manresa té una llarga tradició en el treball a favor de la 
infància i l’adolescència, i des dels Serveis Socials es realitzen tota una sèrie de 
programes, activitats i projectes per tal de millorar les condicions de vida dels infants i 
vetllar perquè els drets de la infància siguin una realitat en tots els seus aspectes. 
 
Diu que actualment s’està elaborant un Pla d’Infància amb l’objectiu d’ordenar i millorar 
els serveis, i per identificar quins són els aspectes que caldria millorar. Així mateix, 
l’any 2013 la Diputació de Barcelona va finançar una diagnosi per marcar el llibre de 
ruta necessari per a la redacció d’aquest Pla d’Infància. 
 
Assenyala que alhora UNICEF està promovent l’adhesió de ciutats que vulguin formar 
part de la Xarxa Internacional de Ciutats Amigues de la Infància i creuen que és un fet 
positiu i interessant, ja que tot i que és un reconeixement simbòlic, pot donar valor i 
prestigi a la ciutat sense que comporti cap dotació econòmica.  
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Per a l’Ajuntament de Manresa, la sol·licitud implica la presentació de la documentació 
abans del 30 de juny i UNICEF valorarà i considerarà aquest reconeixement simbòlic, 
que pot donar prestigi a Manresa, que treballa i sempre està alerta perquè la infància 
tingui les millors condicions. 
 
Demana el vot favorable al dictamen perquè es pugui presentar aquesta sol·licitud a 
UNICEF.  
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que Manresa 
és Ciutat Amiga de la Gent Gran des de fa uns quants anys i també està reconeguda  
per les Nacions Unides però que a efectes pràctics ningú més ho sap i tampoc ha 
tingut cap repercussió concreta. 
  
Creuen que en aquest cas passarà el mateix, Manresa tindrà un segell amb cap mena 
de repercussió positiva o concreta per als infants de la ciutat i que simplement servirà 
per sortir al diari i tenir un reconeixement més simbòlic que real. 
 
Demana si les gestions per ser reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància tindrà 
algun cost econòmic, ja sigui la visita o els tràmits burocràtics que comportin aquest 
reconeixement, i quines coses concretes es podran fer gràcies a aquest 
reconeixement i que no es podrien fer si no es tingués. 
 
Acaba la intervenció dient que en funció de les respostes concretes decidiran la 
posició del vot.   
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que veuen 
positivament el fet que Manresa vulgui adherir-se a la Xarxa de Ciutats Amigues de la 
Infància, reconeixement que ja han obtingut Barcelona, Lleida, Cornellà, Sant Cugat i 
Mollerussa i d’altres com Rubí que ja l’han sol·licitat recentment. 
Destaca que és un reconeixement que vol promoure l’aplicació de la Convenció dels 
Drets dels Infants en l’àmbit de les entitats locals. 
 
Explica que Manresa compleix els requisits sol·licitats per la UNICEF, com el fet de 
tenir un Consell de la Infància i tenir acabat pràcticament el Pla de la Infància. Diu que 
Manresa té un llarg historial de col·laboració entre l’ajuntament i les diferents entitats 
assistencials que han aconseguit aplicar projectes i programes que s’han consolidat, i 
posa l’exemple dels Joves del Barri Antic, la Ludoteca Ludugurus o el Casal-Ot, que 
justament ara celebra el seu vint-i-unè aniversari.  
 
Acaba la intervenció felicitant a totes les entitats i les anima a continuar endavant. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
donaran suport a aquesta iniciativa. 
Creuen que aquestes iniciatives són positives sempre i quan s’aprofitin. Esperen que 
el fet d’adherir-se a la Xarxa de Ciutats Amigues amb la Infància i el fet de fer un Pla 
de la Infància no es quedi en un simple document i generi tota una sèrie d’actuacions 
que es portin a terme, per això votaran favorablement el dictamen. 
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Diu que voldria matisar la intervenció del senyor Majó, quan ha dit que el fet que 
siguem Ciutat Amiga de la Gent Gran no ho coneix ningú, i li diu que potser és ell o el 
seu entorn qui no ho coneixen. 
Diu que Manresa està reconeguda per la feina que fa i personalment manifesta que 
està orgullosa de formar part d’una Comissió d’estudi de l’INSERSO i també està 
il·lusionada pel fet que a partir del nou curs hi haurà un tècnic de l’Ajuntament de 
Manresa especialista en gent gran que també hi formarà part, degut a la feina que 
s’està fent pel fet de ser Ciutat Amiga de la Gent Gran. 
 
Acaba la intervenció dient que les coses no es poden dir sense tenir l’adequada 
informació.   
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, comparteix les explicacions fetes per les senyores Estefanell i Díaz.  
 
Afirma que és important formar part de la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància i diu 
que tal i com ha dit la senyora Díaz, el fet de formar part de la Xarxa de la Gent Gran 
ha portat a fer tota una sèrie d’accions perquè hi ha un seguiment d’aquestes Ciutats. 
De la mateixa manera comportarà fer un control i seguiment cada dos anys pel fet de 
ser Ciutat Amiga de la Infància on es podrà fer una valoració de les accions que es 
desenvolupin i el compliment dels seus objectius. 
 
Explica que els objectius principals pel fet de formar part de la Xarxa de Ciutats 
Amigues de la Infància són: donar suport a la creació de Plans d’Infància Municipals, 
promoure la participació ciutadana de tota la infància en la vida pública municipal 
mitjançant els Consells d’Infància, impulsar tot tipus de polítiques municipals que 
tendeixin a afavorir els drets dels infants i promoure la Xarxa UNICEF Espanya a 
moltes entitats locals. 
 
En relació al cost, diu que en aquest moment no tenen la xifra concreta però la 
persona que vingui a avaluar la feina, anirà a càrrec del municipi.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP  i 
2 GMPXC), i 2 abstencions (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre el Consorci 

Urbanístic L’Agulla. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de 10 
d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El 25 d’abril de 2002, un seguit d’entitats manresanes i bagenques signaven la 
Declaració de l’Agulla amb la finalitat de posar de relleu els valors naturals, ambientals, 
patrimonials i de lleure dels espais a l’entorn del parc de l’Agulla. La declaració també 
alertava dels riscos i amenaces derivats de la massificació del parc per la seva 
atractivitat com a ús de lleure i les pressions urbanístiques del seu entorn. Finalment 
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feia una crida a les institucions locals, comarcals i nacionals a impulsar la preservació i 
revalorització d’aquest entorn natural. 
 
El parc de l’Agulla ha estat un punt de referència per al lleure dels ciutadans dels 
municipis del pla de Bages des del 1982, quan va ser creat per Aigües de Manresa a 
l’entorn del llac que el 1974 es va construir com a dipòsit d’aigua de la ciutat. D’ell en 
surten o hi arriben molts dels recorreguts que els ciutadans del Pla de Bages utilitzen a 
les hores de lleure o per a la pràctica de l’esport, i que relliguen diversos indrets de 
gran interès ecològic i paisatgístic com els aiguamolls de la Bòbila, els plans de les 
Torres o la Sèquia. A més a més, els espais del seu entorn són una peça fonamental 
per assegurar la continuïtat del corredor agrícola entre els regadius del Poal i 
Viladordis, la connexió entre les conques del Llobregat i el Cardener i el tancament de 
l’Anella Verda de Manresa pel nord. 
 
En aquest context, i fruit de la pressió popular, el 2007 es constitueix el Consorci 
Urbanístic de l’Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, 
amb la clara voluntat de preservar aquest entorn natural, millorar la seva accessibilitat i 
ampliar el parc amb la incorporació a aquest, d’un àmbit de 19 hectàrees a l’entorn del 
turó dels Quatre Cantons. Aquests terrenys provenien de l’acord de cessió gratuïta per 
part de la societat Projectes Territorials del Bages en el marc del desenvolupament del 
Parc Tecnològic. La urbanització d’aquest espai lliure havia de tenir les 
característiques pròpies d’un gran parc supramunicipal i s’establia com a import unitari 
mínim a invertir per la seva urbanització la quantitat de 4 euros per metre quadrat. 
 
L’any 2008 el Consorci de l’agulla convoca un concurs d’idees per definir el 
planejament i usos del seu àmbit. Les propostes van ser exposades a la Casa Lluvià, 
seu del Col·legi d’Arquitectes i en va sortir guanyadora la de l’equip CSA-Carracedo-
Sotoca SLP, que va entregar l’avantprojecte l’any 2011.  
 
A resultes de document entregat i de l’estudi del mateix, el Consorci de l’Agulla, a 
proposta dels respectius equips tècnics municipals, creu convenient encomanar l’any 
2013 al mateix equip redactor un document de síntesi que clarifiqui diferents aspectes 
que dificultaven el desenvolupament de l’ampliació del Parc. Aquest document ha de 
ser avaluat en el transcurs del present semestre. 
 
Així mateix, en data de desembre de 2013, el Consorci de l’Agulla encarregà el 
Projecte executiu d’urbanització i millora del Camí de l’Agulla a l’equip encapçalat per 
l’arquitecte Jordi Fargas. 
 
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Manresa faci la cessió de les 19 hectàrees del turó dels 
Quatre Cantons, rebudes gratuïtament de Projectes Territorials del Bages al Consorci 
de l’Agulla, en compliment del punt vuitè del conveni del Parc Tecnològic, mitjançant la 
fórmula jurídica més adequada i en el menor temps possible. 
 
Segon.- Emplaçar al Consorci de l’Agulla a disposar d’una proposta d'avantprojecte 
urbanístic utilitzant la figura de planejament que sigui més adequada en el menor 
temps possible, per tal que hi pugui haver un període d’exposició pública que permeti 
un debat ampli amb totes les entitats que així ho desitgin. 
 
Tercer.- Emplaçar al Consorci de l’Agulla a difondre i donar a conèixer, així com a 
obrir un procés de debat ciutadà, entorn la proposta d’avantprojecte esmentat. 
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Quart.- Demanar al Consorci de l’Agulla que avanci en la redacció de projectes 
executius de millora d’accessibilitat als espais públics existents en l’actualitat, per tal 
de poder-los executar per fases.  
 
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords a l’Ajuntament de Sant Fruitós i al 
Consorci de l’Agulla.” 
 
 
L’alcalde recorda que en el Ple del mes passat, per assentiment, aquesta proposició 
va quedar sobre la taula. 
 
Tot seguit dóna la paraula als representants dels grups municipals de CiU, ERC i CUP,  
perquè intervinguin al respecte. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que 
aquesta moció que ja es va transaccionar i pactar en el darrer ple, tot i no haver-se 
materialitzat, es porta ara de forma més consensuada amb la resta de grups signants, 
ERC i la CUP, els quals es podran estendre més, atès que són els que han portat a 
terme aquesta iniciativa. 
 
Diu que amb aquesta proposició conjunta s’ha fet palesa la importància que per al 
Consistori té la futura ampliació del Parc de l’Agulla i fer-ho compatible amb la realitat i 
la situació econòmica actuals. 
 
Els acords que es presenten pretenen poder fer efectiva o encomanar als serveis 
jurídics i tècnics de l’Ajuntament que tornin a estudiar la manera de fer efectiva la 
cessió de les 19 ha prevista en el conveni del Parc Tecnològic i en els estatuts del 
Consorci de l’Agulla, que és un acord que es va adoptar amb l’empresa Projectes 
Territorials del Bages l’any 2005.  
 
Informa que l’any 2007 i 2008 es va intentar tirar endavant però, a conseqüència d’uns 
informes desfavorables del departament de Governació de la Generalitat, no va ser 
possible i el primer punt de l’acord que avui es proposa adoptar és que es busqui la 
fórmula jurídica més adequada per fer efectiva aquesta voluntat i aquest compromís. 
 
La resta de punts tracten d’anar avançant en la redacció dels projectes urbanístics i 
d’obres per tal d’acabar materialitzant alguna intervenció. 
 
Pel que fa al pla director urbanístic que se’n derivi s’emplaça el Consorci perquè 
segueixi avançant i es puguin presentar els documents que facin possible la 
participació ciutadana corresponent. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la 
intenció de presentar aquesta proposició en el ple passat, conjuntament amb CiU i la 
CUP, era per dues raons. 
 
La primera, perquè per a Manresa és un dels elements més importants que la 
diferencien d’altres ciutats que no gaudeixen d’una anella verda al seu voltant.  
La segona, perquè en un moment en què les inversions que requereixen de grans 
imports són difícils, es demana reactivar un apartat molt concret com és la cessió 
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d’aquestes 19 ha per continuar amb el desenvolupament de l’ampliació del Parc de 
l’Agulla. 
 
Per al GMERC és important anar avançant en aquells aspectes en què sigui possible 
fer-ho i el fet de deixar-ho sobre la taula ha permès acabar-ho d’estudiar i arribar a un 
acord amb els altres grups signants de la proposició.     
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que els 
acords de la proposició comprometen a molt poc perquè parlen d’emplaçar, demanar, i 
són condicionants ambigus.  
 
Des del punt de vista del GMCUP bàsicament l’objectiu de la proposició no és que 
tingui uns efectes concrets i tangibles a curt i mitjà termini sinó posar sobre la taula i 
recordar, no només a l’equip de govern i a la premsa, sinó a la ciutat, que l’any 2002 
es va signar una Declaració de l’Agulla que deia: “que l’entorn de l’Agulla per sobre la 
ronda hauria de quedar lliure d’urbanització com un espai agrícola i natural”.  
 
Recorda que això no es va complir perquè ara hi ha un polígon industrial on es troba el 
Parc Tecnològic, amb una oficina de La Caixa de Pensions, el CTM, i que ara 
s’anomena Parc Central, el qual s’hagués pogut ubicar en altres indrets i no en el lloc 
on la Declaració de l’Agulla preveia que calia protegir. Una Declaració que tots van 
signar i que després no s’ha complert i ara es paguen les conseqüències. 
 
Diu que una altra qüestió important i significativa és que aquestes 19 ha, producte de 
la construcció d’aquest Parc Central de titularitat municipal, han d’estar destinades a la 
seva ampliació, i considera que la ciutadania de Manresa és bo que sàpiga que ja es 
disposa de la propietat del terreny per on s’ha d’ampliar el parc i que l’obstacle 
principal ja s’ha vençut, i que són poques les raons per no avançar en la seva 
ampliació. 
 
Per altra banda, recorda que l’any 2011 es va fer un concurs d’idees en què va 
guanyar un projecte sobre l’ampliació del Parc de l’Agulla, que va costar uns diners a 
la ciutat i que encara no ha tingut cap mena de repercussió pràctica. 
 
Per últim, recorda que hi ha un Consorci, tot i que algunes tasques les desenvolupen 
els arquitectes de l’Ajuntament, però amb un pressupost i unes despeses de gestió 
d’uns 20.000€ anuals, que no aporta cap benefici ni als municipis de Sant Fruitós ni 
Manresa, ni al Parc de l’Agulla i que si no funciona que es tanqui com s’ha fet amb el 
de l’Escorxador. No obstant això, el GMCUP és partidari que el Consorci de l’Agulla 
segueixi funcionant perquè considera que és bo que es gestioni a través d’aquest ens, 
però no que estigui aparcat amb un pressupost que no es pugui utilitzar. 
 
Acaba la seva intervenció recordant que bàsicament la funció de la proposició és 
recordar que Manresa disposa d’un Parc de l’Agulla amb un gran potencial que no 
s’està desenvolupant suficientment. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, intervé per 
posicionar-se favorablement a la proposició que han presentat els Grups municipals de 
CiU, ERC i la CUP, tot i que, com diu el senyor Majó, algun punt pot quedar en un 
sentit més aviat condicional que no pas imperatiu, però no és menys cert que posa en 
primera línia d’atenció un tema que estava estancat. 
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Recorda que el col·lectiu Meandre és qui va seguint de prop aquest tema i els grups 
que votaran a favor d’aquesta proposició fan bé de reprendre’l perquè potenciar el 
Parc de l’Agulla i el seu entorn no només és un potencial de futur molt ric sinó que ho 
és per a tota la ciutat com a zona verda extraordinària. 
 
Pel que fa a l’afirmació sobre que s’ha fet poca cosa no ho comparteix perquè la 
Declaració de l’Agulla, que es va signar l’any 2003 per part de 15 entitats professionals 
i culturals de la ciutat, va ser la que va fer possible que es creés aquest parc 
supramunicipal i que quedés recollit en el planejament territorial de les comarques 
centrals i del Pla de Bages.  
 
Diu que a vegades es fan lectures massa negativistes, però l’any 2007 els 
Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós van crear aquest Consorci de l’Agulla que, 
per diferents imperatius legals, econòmics i jurídics, ha estat un ens que ara s’activarà 
de nou perquè compleixi les funcions per a les quals va ser creat, com la cessió de les 
19 ha i la planificació urbanística d’aquest sector. 
 
El GMPSC votarà favorablement la proposició. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de CiU referent a la freqüència dels 

exàmens per obtenir el permís de conduir a la ciutat de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 7 d’abril de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la freqüència dels exàmens per obtenir el permís de conducció a la nostra 
ciutat ha variat des de mitjans de l’any 2013, de manera que s’ha passat de realitzar 
proves un dia a la setmana a realitzar-ne amb una periodicitat que no supera les dues 
proves mensuals, i fins i tot, en alguna ocasió, a un sola prova mensual, justificat 
aquest canvi, segons indica la Prefectura Provincial de Trànsit, per la jubilació no 
reemplaçada de 20 examinadors a la demarcació de Barcelona. 
 
De resultes del canvi indicat, s’ha creat una situació de col·lapse i endarreriments en 
les dates per la realització de proves, amb el perjudici evident pels alumnes que s’han 
d’examinar, que no tenen una previsió certa de la data en la qual es podran examinar. 
 
Arran de la situació descrita, la Federació d’Autoescoles de Barcelona ha comunicat 
que la falta d’examinadors per atendre la demanda actual, i les conseqüències que 
aquest fet comporta, també afecta a la  viabilitat del negoci de l’autoescola i devalua la 
qualitat de la formació que ofereixen als seus alumnes. 
 
En conseqüència, i tenint en compte que la ciutat de Manresa resulta més perjudicada 
per aquesta situació ja que com a centre de proves i exàmens, garanteix que els 
alumnes de la pròpia ciutat, de la resta de municipis del Bages i d’altres comarques 
properes no hagin de desplaçar-se a Barcelona per poder optar a participar en les 
proves per l’obtenció del permís de conducció. 
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Proposem: 
 
1r.  Demanar a la Dirección General de Tráfico i a la Prefectura Provincial de 
 Trànsit de Barcelona, que agilitzi els tràmits oportuns per tal de restablir la 
 periodicitat setmanal en la realització de les proves per obtenir el permís el 
 conducció a la nostra ciutat, i per consegüent que els alumnes no tinguin 
 incertesa respecte la data de les proves.  
 
2n. Fixar, mentre no sigui possible realitzar les proves amb una periodicitat 
 establerta, un calendari per la seva realització que permeti planificar 
 l’aprenentatge dels alumnes. 
 
3r. Traslladar aquest acord a la Dirección General de Tráfico, a la Prefectura 
 Provincial de Trànsit de  Barcelona i a la Federació d’Autoescoles de 
 Barcelona.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat de Mobilitat, manifesta que aquesta 
proposició posa sobre la taula una problemàtica de tots coneguda com són els 
exàmens del carnet de conduir a la ciutat, com a conseqüència de la jubilació de 20 
examinadors a la província de Barcelona.  
El fet que aquestes places no s’hagin cobert està afectant especialment la ciutat de 
Manresa amb un col·lapse en les llistes d’examen. 
D’una banda, afecta les autoescoles que es veuen paralitzades i, de l’altra, afecta els 
alumnes que s’han d’examinar. 
 
El fet que no hi hagi un calendari d’exàmens, que abans es feien un cop per setmana, i 
que ara es fan entre un o dos cops al mes, provoca que els alumnes que es matriculen 
i que preveuen estar uns tres mesos fent formació, tinguin un endarreriment d’un o dos 
mesos més, la qual cosa els provoca un cost addicional en la seva formació o es 
veuen abocats a examinar-se a Barcelona. 
 
L’àmbit d’actuació és a nivell comarcal i l’equip de govern considera que cal demanar a 
la Direcció General de Tràfic i a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona que 
es restableixi la periodicitat setmanal i que fins que no s’assoleixi es fixi un calendari 
amb una periodicitat que permeti entrar en una dinàmica de previsió més normalitzada. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu 
grup votarà a favor de la proposta perquè, tot i que no és el principal problema que 
pateix la ciutat, creu que són elements que identifiquen Manresa i més si es vol ser 
capital del Bages i capitalitat d’una futura vegueria on els serveis funcionen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 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 la sala en el 
moment de la votació. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 80

 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita pels cabals ambientals. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 10 d’abril de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 28 de febrer de 2014, el Ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Miguel Arias Cañete, portava al Consejo de Ministros del Gobierno de España El Reial 
Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Pla hidrològic de la part 
espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre que representa l’enèsim atac a 
l’ecosistema que té com a eix vertebrador el riu Ebre i que desemboca en el segon 
delta més important de l’Europa occidental. Aquesta aprovació ens torna a les pitjors 
èpoques transvasistes i fa inviable la sostenibilitat i el manteniment del tram final del 
riu i el delta. És per això, que una vegada més, la societat civil organitzada, en aquest 
cas, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, ha aixecat un crit d’alarma. Un moviment 
social que des dels anys 90 porta lluitant pel riu Ebre i els transvasaments que aquest 
pateix i que tant l’any 2004, amb el Plan Hidrológico Nacional (PHN), com l’any 2008, 
amb la “sequera del tripartit”, va aglutinar la societat i el món científic sota una lluita 
que ha aconseguit canviar la visió de la gestió de l’aigua en l’anomenada Nova Cultura 
de l’Aigua (NCA). 
 
L’any 2007, la Comissió per la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, va aprovar, segons 
criteris científics, uns cabals ambientals que garantien les funcions ambientals. 
Aquesta proposta va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, per una amplíssima 
majoria. Alhora, dita proposta, que mai no ha estat debatuda pel govern espanyol ni 
per la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE), es va basar en criteris tècnics i 
científics per tal de fer compatibles tots els usos, tant ambientals, com socials, com 
econòmics. En canvi, la proposta feta pel Ministeri respon als criteris del repartiment 
de l’aigua per a interessos polítics i econòmics dels dirigents de les comunitats de 
regants, i no per a la pagesia com sempre ens volen vendre. La construcció de 35 
pantans més, quan l’Estat espanyol és el segon estat amb més pantans per habitant 
del món, i un augment del 50% del regadiu (445.000 hectàrees més) a una pagesia 
envellida i arraconada per les pròpies administracions, és un despropòsit que només 
respon a la necessitat de mobilitzar formigó i obrir la porta a la venda d’aigua per a 
altres negocis més rendibles que no pas la pagesia. 
 
L’aprovació d’aquest Pla s’ha fet d’esquenes a l’opinió dels experts, amb processos 
participatius sense cap sentit ni rigor científic i sense atendre les al·legacions 
presentades pel moviment social, les entitats ambientalistes o el propi govern català. A 
més a més, s’ha fet tan tard que la Comissió Europea ja preveu sancionar l’Estat 
espanyol, una vegada més. Per altra banda, tampoc  es parla ni de gestió dels 
sediments que el delta necessita per a no enfonsar-se i que es queden retinguts als 
pantans de la conca de l’Ebre, ni de la salinitat que poden patir els arrossars que 
sustenten una bona part de l’agricultura de la zona. 
La PDE, com ja va fer amb el PHN, ja ha començat la lluita legal contra el Pla de 
Conca de l’Ebre, que faran arribar a la Comissió Europea per tal que els criteris 
científics siguin atesos. Per un altre costat, el moviment social, ja ha anunciat 
mobilitzacions ciutadanes com la del passat 30 de març a Sant Jaume i Deltebre, al 
cor del delta. 
 
Per tot això,  proposem l’adopció dels següents acords: 
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ACORDS 
 
1. Donar suport explícit a la Plataforma en Defensa de l’Ebre(PDE).  
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 

l’Ajuntament de Manresa al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre 
aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer de 2014. 

3. Ratificar que, tal com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni 
públic al servei del conjunt de la societat. 

4. Fer arribar aquests acords a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, C/Enric d’Ossó, 
23, Tortosa, 43500 i al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.” 

 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que  
durant anys i segles s’han utilitzat els rius primer d’una forma raonable i després 
abusiva, la qual cosa ha provocat una alteració de les condicions òptimes dels cursos 
fluvials d’aquest país, alteració que les darreres dècades s’ha anat corregint gràcies a 
la consciència col·lectiva que els rius són un bé molt preuat que cal protegir. 
 
Per això el país va reaccionar quan el govern espanyol va proposar el Plan Hidrológico 
Nacional que pretenia alterar novament de forma notable i perillosa el cabal del riu 
Ebre. 
Gràcies a la pressió popular va quedar aturat però novament s’ha presentat un altre 
pla específic de la conca de l’Ebre que obre de nou la porta a nous transvasaments  
que provocarien que el darrer tram de l’Ebre, prop del delta, veiés disminuït 
substancialment el seu cabal cosa que provocaria perjudicis molt greus a tota aquesta 
zona. 
 
Des de les terres de l’Ebre s’ha iniciat una nova mobilització en contra d’aquest 
projecte del govern espanyol i com que el GMCUP entén que aquest no és un 
problema concret d’aquesta zona sinó que ho és de tot el país, ja que és el més 
important, considera que l’Ajuntament de Manresa s’hauria de posicionar a favor de la 
gent de les terres de l’Ebre. 
 
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que, 
com bé ha dit el senyor Majó, en el seu moment hi va haver una proposta per part del 
govern de l’estat, denominada Pla Hidrològic Nacional, rebutjada de forma unànime 
per les forces socials de l’entorn i que políticament va córrer en la mateixa direcció de 
rebuig. 
 
Les terres de l’Ebre segueixen tenint el mateix problema d’abans del Pla Hidrològic 
Nacional perquè ningú no ha fet res, ni el govern que en aquell moment hi havia ni el 
que després el va succeir, que el va arraconar i no va fer-hi cap mena d’inversió. 
Aquesta manca d’inversió fa que les terres de l’Ebre no puguin projectar-se i continuar 
endavant amb la zona del delta, el turisme, l’agricultura i la piscicultura. 
 
El GMPP no comparteix que es digui que hi ha un govern al qual no li importa la 
pagesia i que hi ha altres negocis més rendibles com mobilitzar formigó, però dir que el 
govern d’Espanya no es preocupa de la pagesia, quan no té les atribucions pròpies a 
Catalunya, és paradoxal.  
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El que fa el govern de l’estat és intentar configurar una xarxa que equilibri el sistema 
que tothom demanda, com és el cas de la pagesia de Lleida amb el transvasament 
Segarra-Garrigues i que ningú no en parla, però que també tenen problemes per poder 
fer el reg que els convindria, però s’ha d’entendre la necessitat del transvasament cap 
a les terres del Baix Llobregat i el Barcelonès, i aquest sí que és un transvasament que 
es carrega la pagesia. 
 
Des del partit popular el que sí tenen clar és que no només tot passa per una zona 
concreta i que es digui que no, sinó que veuen la configuració de tot un territori.    
 
La sostenibilitat de les terres de l’Ebre passa per garantir les inversions al territori i no 
sap si la Comissió Europea sancionarà l’estat espanyol però el cert és que aquest 
govern en dos anys ha fet la feina pendent que algú va deixar al calaix. No sap si dirà 
que encara es va tard quan durant vuit anys ningú no ha fet res, però algú intenta 
cercar solucions, que potser no seran del tot encertades però hi ha qui es preocupa 
dels problemes del territori i del món de la pagesia i l’agricultura. 
 
El GMPP no votarà a favor de la proposta perquè va en contra dels interessos del 
desenvolupament de Catalunya. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el problema és 
alterar artificialment el cicle natural de les coses a no ser que sigui per un imperatiu i 
en aquest cas, se sap que una gran part d’aquest transvasament no va per a regadiu 
sinó que el turisme de la costa valenciana hi té molt a veure, per això es neguen 
rotundament que es faci el transvasament per a camps de golf. 
 
Diu que hi ha estudis que demostren que sense fer cap transvasament ja es produeix 
una petita entrada de l’aigua del mar cap al Delta de l’Ebre, de forma que si no es fa 
res es tardarà més anys a tenir aquest problema, però el que no es pot permetre és 
que, a més a més, amb aquest pla hidrològic això s’acceleri de forma ràpida i que en 
pocs anys ens carreguem àrees com els arrossars i la pesca d’alguns mol·luscs quedin 
fora de les seves possibilitats. 
 
Aquest pla és lesiu per al medi ambient, no soluciona una gran problemàtica en unes 
zones perquè bàsicament va a solucionar interessos privats del sector turístic, i dubta 
que compleixi la normativa europea, ja que l’octubre de 2012 el tribunal europeu ja va 
dictar una sentència contra l’estat espanyol per no complir la directiva del marc de 
l’aigua. 
 
Recorda que fa un temps al Congrés els representants de la plataforma en defensa de 
l’Ebre van demanar al ministre el nom i cognoms dels científics que avalen el seu 
informe i el govern va haver de callar perquè no n’hi ha cap que avali aquest informe, 
ja que va ser fet per una Consultoria externa sobre demanda. 
 
El GMERC considera que s’ha d’intentar paralitzar aquest nou pla i més en un tema 
tan important com és l’aigua i votarà a favor de la proposició. 
 
 
La senyora Maria Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, recorda que totes les 
grans cultures de l’antiguitat s’han desenvolupat al voltant dels grans rius perquè 
l’aigua és vida, però la lluita per l’aigua ha estat una constant en la història de la 
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humanitat, origen de moltes guerres i conflictes. Encara avui es pot veure com 
l’escassetat d’aigua es troba enmig de l’etern problema entre Palestina i Israel.  
També al Delta de l’Ebre i les seves terres tornen a estar en alerta per l’aigua. 
 
El GMPSC se suma a la defensa de l’Ebre perquè una vegada més està en lluita ja 
que perilla el futur del territori, de la seva gent, de l’ecosistema, l’economia, etc. 
 
Diu que estem davant d’una zona de Catalunya de gran bellesa natural coneguda per 
molts com el regne de l’aigua i el cel, amb un parc natural que és un dels hàbitats 
naturals aquàtics més importants d’Europa, amb un espectacular ecosistema únic de 
dunes i una flora i una fauna característiques i de vegades també única. 
Com tots els deltes està format per terres joves construïdes i creixent a partir dels 
aportaments de sediments que, en el cas de l’Ebre, aporta fins a la vora del mar i que 
és la causa de la peculiar i bella forma, també única, que dibuixa una punta de fletxa 
amb llargues ales laterals plenes de cultius d’arròs, canals, llacunes, àmbits de sorra, 
que es pot perdre per l’aplicació del Pla Hidrològic de l’Ebre i que ha portat de nou a la 
lluita als habitants d’aquestes terres, especialment del delta, però també d’altres 
indrets de Catalunya com Flix i altres municipis del Pirineu afectats per projectes 
d’embassament del Pla. 
 
La Plataforma en defensa de l’Ebre ha començat una nova etapa de lluita per 
manifestar-se contra el Pla Conca de l’Ebre per exigir més aigua al tram final del riu i 
plantar cara a un pla de conca que estima nociu al permetre que arribi al tram final de 
l’Ebre un cabal mínim que considera insuficient, tres vegades inferior al que va 
reclamar el Parlament. 
 
La Plataforma presentarà una denúncia davant del Tribunal Suprem i de la Comissió 
Europea, a més del moviment social que ja va començar el passat 30 de març amb 
15.000 persones al carrer vestides de blau amb el famós nus sota lemes com “Lo riu 
és vida, no al transvasament” “L’Ebre sense cabal és la mort del Delta”, “Per Catalunya 
salvem el Delta”, etc. 
 
El GMPSC donarà suport a la proposició i en especial al primer acord, ja que la 
Plataforma en defensa de l’Ebre demana la revisió a l’alça del cabal ecològic previst, 
l’eliminació de reserves per a regadiu i la no construcció de més pantans de regulació. 
Si no és així el Delta estarà en perill a l’escassejar l’aportació de fangs que 
contraresten l’avanç del mar i, a més a més, sectors com la pesca o l’apicultura també 
es ressentirien per la menor presència de nutrients. 
 
Aquest Pla hidrològic ofega ambientalment i econòmica el Delta i el PAC preveu també 
atendre demandes futures que consumirien el 70% del cabal actual de l’Ebre. 
 
Afegeix que molta gent no coneix el Delta ni les terres de l’Ebre i quan el coneixen 
molts canvien d’opinió. 
 
El GMPSC votarà favorablement la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
manifesta que el GMCiU donarà suport a aquesta moció perquè el Pla Hidrològic que 
proposa el govern central respecte a la conca de l’Ebre: 
 
- No preveu una visió integral de la gestió de l’Ebre com a recurs hídric del país. 
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- No garanteix la continuïtat del delta de l’Ebre, ja que no garanteix el cabal ecològic 
mínim que n’asseguri la biodiversitat i eviti la cronificació progressiva de la 
salinització del tram fins a Tortosa. 

- Tampoc escolta el territori i les institucions, pràctica habitual d’aquest govern de 
majoria absoluta del Partit Popular, no ha escoltat a tothom, no ha dialogat, no ha 
mostrat cap voluntat de negociació i tampoc ha atès les al·legacions presentades. 

- En aquest sentit, el govern de la Generalitat de Catalunya va votar en contra de 
l’esborrany presentat al Consell de l’Aigua de la Conca de l’Ebre i també va votar 
en contra de la proposta definitiva a l’espera de la seva aprovació o no pel Consell 
de Ministres. 

- Perquè el Pla presentat incompleix la Directiva europea sobre el Marc de l’Aigua ja 
que no preveu totes les necessitats, entre elles la bona qualitat de les masses 
d’aigua. 

 
Per totes aquestes raons el GMCiU votarà favorablement la proposició i manifesta el 
seu rebuig al nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que presenta el govern del 
Partit Popular. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 
2 GMCUP) i 2 vots negatius (2 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per garantir l’accés universal al 

sistema sanitari públic i fer front a l’exclusió sanitària 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la  CUP, de 10 d’abril de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que arran de les darreres modificacions de la legislació espanyola i autonòmica, 
diferents col·lectius de persones veuen perillar el seu dret a l’accés al sistema sanitari 
públic.  
 
Atès que les mesures abans esmentades trenquen amb el principi d’accés universal 
de la ciutadania al sistema sanitari públic. Un dret aconseguit gràcies a la lluita popular 
i que fins fa poques dècades no fou reconegut constitucionalment, i en la posterior 
legislació promoguda, per l’Estat espanyol. 
 
Atès que, actualment, les persones no regularitzades (“sense papers”) i les persones 
que s’han quedat sense cap tipus de prestació subsidiària per estar aturades o que no 
han arribat a cotitzar mai, progressivament es van trobant amb nous obstacles (ja sigui 
amb el pagament de diners per obtenir el servei, o directament, quedant-ne excloses) 
per accedir al servei sanitari públic. 
 
Atès que, arran de l’actual crisi socioeconòmica, són centenars els manresans i les 
manresanes que s’han vist obligades a abandonar el nostre país per tal de guanyar-se 
la vida.  
 
Atès que, tal com denuncia la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a 
CATalunya, “aquest fet és una nova demostració de la voluntat del Govern espanyol 
de canviar el model del nostre sistema sanitari, eliminant l’atenció sanitària universal i 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 85

fomentant un model on només les persones “assegurades” tenen dret a l’assistència 
sanitària pública. La resta, cada cop més, perden aquest dret. Amb l’excusa de la 
motivació econòmica el govern continua trepitjant i retallant el dret a la protecció de la 
salut i ho fa carregant contra els col·lectius més vulnerables”. 
 
Atès que, segons el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, “és amb especial 
preocupació que contemplem algunes de les propostes del Real Decreto Ley 16/2012 
de 20 d’abril que estableix les mesures de reforma del sistema sanitari públic. D’una 
manera especial, la reintroducció del concepte d’assegurat i beneficiari que limita de 
fet l’accés a l’assistència sanitària pública. Això suposa retrocedir al sistema 
d’assegurança previ a 1986, que és incompatible amb l’actual sistema nacional de 
salut de finançament estatal per mitjà dels impostos. L’exclusió de l’assistència pública 
dels col·lectius que no cotitzin a la Seguretat Social amb risc de marginació, com els 
immigrants “sense papers” o els joves en atur, als qui no es deixa altra porta d’entrada 
al sistema que els serveis d’urgència, suposa una mesura contradictòria amb l’aparent 
finalitat de la llei, l’estalvi de recursos.” 
 
Atès que, segons el mateix Col·legi Oficial, “l’exclusió de l’atenció primària de 
col·lectius que per la seva situació quasi marginal tenen un major risc d’emmalaltir 
suposa un menyspreu no només a la dignitat de les persones excloses sinó a la 
intel·ligència en què es fonamenten les més elementals normes de protecció i 
prevenció de la salut col·lectiva, objectius bàsics de la sanitat pública”. 
 
Atès que aquest ajuntament forma part del Patronat d'Althaia, la principal xarxa 
assistencial de la ciutat, i l'Alcalde de Manresa n'és el president.  
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Manresa, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir l’accessibilitat 
universal al sistema sanitari públic, sense cap tipus d’impediments que puguin 
representar obstacles per l’accés al sistema. 
 
Segon.- Fer arribar aquest acord al Patronat d'Althaia, i instar els professionals de la 
Fundació a fer tot el necessari per oposar-se a les decisions que puguin excloure als 
col·lectius de risc de l’atenció sanitària i de sistemes de protecció i prevenció de la 
salut col·lectiva.  
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord a tots els actors i professionals de la sanitat pública 
de la nostra ciutat, tant els d'Althaia com els de l'ICS.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CiU i PSC, de 15 d’abril de 
2014, a la proposició del GMCUP, que es transcriu a continuació: 
 
“A l’acord  primer, substituir  “garantir” per  “seguir garantint”. 
 
A l’acord segon, deixar únicament el redactat següent: “Fer arribar aquest acord al 
Patronat d’Althaia”. 
 
Suprimir l’acord tercer.” 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
l’exclusió sanitària és una qüestió que els preocupa i per això han presentat aquesta 
proposició. 
 
Diu que des del 1986 fins fa un parell d’anys el dret a la sanitat era un dret universal 
per als ciutadans de l’estat espanyol, però els nous canvis normatius han fet que ara ja 
no sigui universal sinó només per a la gent que treballa. Això afecta els immigrants i a 
la vegada els emigrants, catalans i espanyols que van a treballar fora i que es queden 
sense el dret a la sanitat o que no han cotitzat el temps suficient i que reben la 
notificació que ja no tenen targeta sanitària per no haver cotitzat prou temps. 
 
Explica que a Catalunya es fa tot el que es pot perquè afecti el mínim possible, però en 
el fons s’estan creant ciutadans de primera i de segona, persones que tenen tots els 
drets i persones que per poder tenir els drets més bàsics ha de fer mans i mànigues 
per aconseguir els papers que els donin el dret a l’atenció sanitària. 
 
El GMCUP proposa que l’Ajuntament de Manresa acordi instar el govern de la 
Generalitat perquè garanteixi l’accessibilitat universal al sistema sanitari públic sense 
cap tipus d’impediments per al seu accés i transmetre el suport de l’Ajuntament al 
Patronat d’Althaia i als professionals de la sanitat pública de la ciutat que lluiten contra 
l’exclusió. 
 
Acaba la seva intervenció demanant el vot favorable a la proposició. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, 
pel Grup Municipal de CiU, i al regidor senyor José Luis Irujo, pel Grup Municipal del 
PSC, perquè defensin l’esmena que han presentat conjuntament ambdós grups. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat,  manifesta que el Grup 
Municipal de CiU presenta aquesta esmena per puntualitzar un parell d’aspectes. 
 
Pel que fa al primer acord de la proposició, quan es diu: “Instar la Generalitat a 
garantir...” l’esmena proposa substituir “garantir” per “seguir garantint” perquè en 
aquests moments la Instrucció 10/2012 ja garanteix que això s’està complint i que no 
s’exclou ningú. 
 
Amb relació a l’acord tercer es proposa suprimir-lo ja que tot i que possiblement, com 
diu el senyor Masdeu, sí que és fàcil arribar a tots els professionals, creuen que és 
difícil fer-ho arribar a tots els professionals vinculats amb la sanitat pública i que si el 
Patronat d’Althaia sap el que ha de fer els seus professionals sabran el que han de fer. 
 
I pel que fa al segon acord es proposa deixar únicament el redactat següent: “Fer 
arribar aquest acord al Patronat d’Althaia.” 
 
Diu que la Instrucció 10/2012 que ha citat, deixa molt clar que a Catalunya aquest 
servei està garantit i que tot ciutadà estranger empadronat a Catalunya, tingui o no la 
condició d’assegurat o sigui beneficiari del sistema nacional de salut, té garantida la 
seva assistència. 
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Així mateix, s’ha demanat informació directa i específica a Althaia i han garantit que no 
s’ha exclòs cap persona per instrucció del CatSalut, tingui o no els requisits que 
demana la llei. 
 
Per tot l’exposat el GMCiU votarà a favor de l’esmena per considerar que cobreix el 
que demanava el GMCUP en la seva proposició. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, es manifesta 
d’acord amb la proposició del GMCUP perquè ja des de la Llei general de sanitat de 
l’any 86 el dret a la salut és un dret inalienable i les seves quatre característiques s’han 
de mantenir: l’accessibilitat al sistema de salut, la gratuïtat, l’equitat i la universalitat, 
però, a més a més el que ha fet l’RDL 16/2012 pel qual tot això s’ha trastocat parteix 
d’una confusió.  
 
El gran avenç de la Llei general de sanitat no va ser únicament ideològic i conceptual 
en aquests quatre elements que la caracteritzen sinó que el dret a la salut passava a 
ser un dret la prestació del qual es feia a càrrec dels impostos generals de l’estat, és a 
dir, a càrrec de l’IRPF i per tant quedava desvinculat de les cotitzacions que 
treballadors o empreses fan a la Seguretat Social que no té cap mena de competència 
en matèria sanitària, ni a l’Estat ni a cap comunitat autònoma. 
 
La confusió que introdueix aquest RDL és el que la fa doblement reprovable perquè no 
solament liquida conceptualment el dret a la salut sinó que el transfigura i retrocedeix a 
èpoques pretèrites que no tenen res a veure amb el finançament modern de la salut a 
l’estat espanyol. 
 
El GMPSC presenta aquesta esmena conjuntament amb el GMCiU perquè està 
d’acord que pel que fa al segon apartat, mentre el Patronat d’Althaia es doni per 
assabentat de l’acord que adopti el Ple és més que suficient, ja que els professionals 
d’Althaia fan el que els òrgans de direcció assenyalen. 
Fa un breu parèntesi per afegir que Althaia no és el planificador, ni l’avaluador, ni el 
que contracta els serveis, sinó que és un proveïdor de serveis com pot ser l’Institut 
Català de la Salut o qualsevol altre organisme. Ho diu perquè a vegades pot semblar 
que Althaia és el totpoderós que decideix sinó que és un proveïdor més, però que 
efectivament la influència d’aquest Ple en el patronat hi és. 
 
Pel que fa al tercer punt, els professionals de la xarxa pública, que a Manresa són 
nombrosíssims, efectivament a Catalunya i a d’altres comunitats autònomes, com País 
Basc i Navarra no s’està aplicant el Decret i ningú es queda sense assistència perquè 
la seva situació administrativa, legal o de residència o cotització no sigui la que el 
Decret assenyali i, per tant, els acords tal com queda l’esmena i la moció que presenta 
el GMCUP quedarà prou ben definit si s’aprova finalment per part del consistori quin és 
el seu posicionament al respecte. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels Grups 
municipals. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que el 
seu grup votarà en contra per les raons següents. 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 88

Diu que si ell fos metge i estigués en un hospital de Manresa no negaria el dret a una 
persona a ser assistida, tingués o no papers, però una altra qüestió és l’econòmica.  
La sanitat avui en dia és caríssima i algunes persones s’han trobat que quan van a 
altres països on no hi ha convenis bilaterals, l’assistència no és gratuïta i han hagut de 
pagar. 
En aquest sentit creu que tant la Generalitat com el govern de Madrid haurien 
d’intentar que quan una persona que no té papers o no està empadronada, que 
tingués un accident, no diu que no sigui atesa, sinó que demanaria que el respectiu 
país es fes càrrec de la factura que entre tots paguem. 
 
Ho diu perquè moltes persones que coneix s’han trobat en aquest cas i un cop han 
estat allà han tingut la desgràcia d’estar mal atesos, i fins i tot moltes persones que es 
troben en aquest cas aquí, en els seus propis països ni són atesos degudament i com 
que tampoc tenen diners per pagar-s’ho, no són atesos i són  rebutjats dels hospitals. 
 
Per acabar, repeteix que no volen que cap persona deixi de ser atesa, però sí que 
demanarien que els diferents països i governs es posin d’acord perquè el rebut el 
pagui el govern respectiu. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el 
seu grup votarà a favor de la proposta d’esmena que s’ha presentat. 
 
Creu que és important fer alguns aclariments, perquè ja n’hi ha prou de difondre la 
mentida perquè per moltes vegades que es repeteixi una mentida -en algú cala i en 
algú queda-, que els joves a l’estranger o la gent que surt d’Espanya no té assistència 
sanitària, perquè és fals, i de tan repetir-ho hi ha gent de bona fe que s’ho creu i això 
és mentida. I el pitjor és que quan un ho repeteix i sap que està mentint encara és més 
greu. 
 
Diu que la universalitat, la gratuïtat, l’equitat i la igualtat davant l’assistència sanitària a 
l’estat espanyol i en concret a Catalunya, continua essent vigent. El que sí preveu 
aquest RDL és posar realitats contrastades del que és i del que no és una assistència 
sanitària, del que és i no és una assistència de turisme sanitari, del que és i no és 
traspassar una frontera per anar a recollir els medicaments. 
 
Cal veure entre línies el que realment se cerca quan es tenen una sèrie de continguts 
per poder tenir i posar a l’abast una reducció de despeses econòmiques que comporta 
que quan es va a l’estranger i es porta la targeta europea sanitària, a Europa es tingui 
assistència sanitària, o si es va a un altre país es tingui cura de portar l’assistència 
sanitària contractada, perquè no es fa turisme sanitari però, en canvi, que sàpiguen 
aquells que venen no a fer turisme d’oci sinó que venen a operar-se, sàpiguen que 
això tindrà un cost i que no ha de ser gratuït, perquè cadascú a casa seva ha de tenir 
el seu entorn més immediat per fer les coses. 
 
A Catalunya la sanitat és universal, gratuïta i d’equitat, i, a més a més, de molt bona 
qualitat. 
 
El GMPP votarà favorablement l’esmena presentada perquè es continuïn garantint els 
serveis sanitaris i el sistema que permet que tothom pugui tenir accés a aquesta 
universalitat, i fer-ho arribar al Patronat d’Althaia a través del seu president present a la 
sala. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 89

 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que el regidor 
senyor Llort no és racista i que no sap a quins països es referia, quan deia que allà no 
reben l’assistència adequada, si es referia a Estats Units o a diversos països.  
Ho diu perquè Estats Units és un d’aquests països que no dóna l’assistència universal 
a tothom i si no que ho preguntin als catalans que estan allà treballant i que no 
disposen d’una assegurança que cobreixi totes les prestacions. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Javaloyes, quan deia que és universal a 
Catalunya, diu que serà malgrat el PP, perquè l’RDL que el Parlament ha denunciat 
davant el Tribunal Constitucional el que fa, com deia el senyor Irujo, és tornar als anys 
en què una persona no tenia dret a l’assistència universal si no era assegurat.  
En canvi el govern català ha decidit no aplicar aquest Reial decret i des del CatSalut 
ha decidit donar assistència a totes les persones que estiguin empadronades, més 
enllà d’aquest tòpic del turisme assistencial, que tingui una residència de tres mesos 
com a mínim. 
 
Amb relació a l’esmena presentada diu que ha explicat a la regidora que comunicar-ho 
als professionals es pot fer mitjançant l’ICS o el CatSalut, i si no està per escrit, es pot 
fer una esmena in voce per dir que es comuniqui a tothom, perquè no hi ha cap 
problema, ja que CatSalut, Althaia, el president i el Patronat, estan a favor d’aquesta 
moció, ja que mai no s’ha negat assistència a cap persona, però no perquè siguis 
metge, que estàs obligat pel codi deontològic, sinó perquè el CatSalut ha donat 
directrius clares sobre aquest tema, malgrat l’RDL del PP espanyol. 
 
Diu que amb el tema de la salut es fa molta demagògia, com bé coneixen ell i el 
senyor Irujo. La salut no és un negoci, però tampoc polític, al Parlament la gent fa 
demagògia des de diversos partits sobre un tema que mai se n’havia fet i això és molt 
trist, però el PP, des de Madrid, com en tantes altres accions, està fent unes 
actuacions ideològiques que intenta convertir una societat en dual, en la qual els que 
s’ho puguin pagar que s’ho paguin i els que no que no ho tinguin, com a EEUU. 
 
Pel que fa a la comunicació a tots els professionals creu que es pot comunicar al 
CatSalut, a l’ICS, a Althaia, ja que tots hi estan a favor i no veu per què s’ha de treure 
dels acords 
 
El GMERC proposa que també es comuniqui a l’ICS i al CatSalut. 
 
 
L’alcalde, per al·lusions, diu que com que ja s’està vetllant perquè es continuï fent i 
notificar novament una cosa que ja s’està fent, i que la direcció i els òrgans de govern, 
dels quals tres membres del Patronat es troben presents en aquesta sala, semblava 
que no era imprescindible i simplificava una mica el procediment, però si per 
aconseguir una majoria s’ha de fer una esmena in voce demana als grups que es 
posicionin al respecte.  
 
Informa que aquest matí, per raons del càrrec, ha estat a Althaia i ha tingut 
coneixement de l’increment dels usos, tant del servei d’urgències com de les 
assistències i les intervencions i l’únic que ha baixat són els dies de permanència a 
l’hospital perquè el model de sanitat que s’està implementant, ara mateix no necessita 
de tant internament dels malalts. Aquesta trobada s’ha fet davant dels delegats de la 
Catalunya central de les diferents àrees, cosa que ha demanat al Director General si 
realment era així que es continuava fent l’assistència universal, el qual li ha ratificat.  
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
amb relació a l’esmena estan d’acord en substituir “garantir” per “seguir garantint”. 
 
Pel que fa al segon acord, sobre deixar únicament el redactat de “Fer arribar aquest 
acord al Patronat d’Althaia.”, creu que és important que els professionals tinguin el 
suport de l’Ajuntament de Manresa per continuar-ho fent.  
 
Sobre el tercer acord el GMCUP no diu que s’enviïn cartes a tots els professionals sinó 
que mitjançant els canals establerts es faci, ja que molts d’aquests professionals 
pertanyen a Althaia i d’altres no perquè pertanyen a l’ICS, etc, i creu que és important 
que sàpiguen que l’Ajuntament els dóna suport. 
 
El GMCUP manté la seva proposició i s’abstindran per facilitar que s’aprovi l’esmena. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, puntualitza que com a 
professionals estan obligats deontològicament i per vocació també, i quan un està dins 
de l’hospital les directrius són les del CatSalut i aquestes són clares. Creu que no cal 
instar sinó comunicar, d’aquí la seva proposta. 
 
 
La senyora M.Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, diu que va en la línia 
del senyor Culell, és a dir, que si es fa arribar aquest acord a Althaia es pot dir que el 
facin extensiu i en donin difusió, però directament a cada professional s’ha considerat 
difícil i complicat. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que li 
semblaria bé que es fes arribar l’acord al Patronat d’Althaia i també a la direcció de 
l’ICS i demanar que en facin difusió entre els professionals. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, es manifesta d’acord 
amb la proposta del senyor Irujo. 
 
 
L’alcalde proposa que el redactat del segon acord de l’esmena quedi de la forma 
següent: “Fer arribar aquest acord al Patronat d’Althaia i també a la direcció de l’ICS, 
sol·licitant la difusió a tots els professionals que correspongui. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que si 
l’esmena queda amb aquest redactat el seu grup votarà a favor. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació, amb l’esmena dels GMCiU i PSC i 
l’esmena in voce del GMERC incorporades, i el Ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 GMCUP) i 2 vots negatius 
(2 GMPxC) i, per tant, es declara acordat el següent: 
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“Atès que arran de les darreres modificacions de la legislació espanyola i autonòmica, 
diferents col·lectius de persones veuen perillar el seu dret a l’accés al sistema sanitari 
públic.  
 
Atès que les mesures abans esmentades trenquen amb el principi d’accés universal 
de la ciutadania al sistema sanitari públic. Un dret aconseguit gràcies a la lluita popular 
i que fins fa poques dècades no fou reconegut constitucionalment, i en la posterior 
legislació promoguda, per l’Estat espanyol. 
 
Atès que, actualment, les persones no regularitzades (“sense papers”) i les persones 
que s’han quedat sense cap tipus de prestació subsidiària per estar aturades o que no 
han arribat a cotitzar mai, progressivament es van trobant amb nous obstacles (ja sigui 
amb el pagament de diners per obtenir el servei, o directament, quedant-ne excloses) 
per accedir al servei sanitari públic. 
 
Atès que, arran de l’actual crisi socioeconòmica, són centenars els manresans i les 
manresanes que s’han vist obligades a abandonar el nostre país per tal de guanyar-se 
la vida.  
 
Atès que, tal com denuncia la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a 
CATalunya, “aquest fet és una nova demostració de la voluntat del Govern espanyol 
de canviar el model del nostre sistema sanitari, eliminant l’atenció sanitària universal i 
fomentant un model on només les persones “assegurades” tenen dret a l’assistència 
sanitària pública. La resta, cada cop més, perden aquest dret. Amb l’excusa de la 
motivació econòmica el govern continua trepitjant i retallant el dret a la protecció de la 
salut i ho fa carregant contra els col·lectius més vulnerables”. 
 
Atès que, segons el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, “és amb especial 
preocupació que contemplem algunes de les propostes del Real Decreto Ley 16/2012 
de 20 d’abril que estableix les mesures de reforma del sistema sanitari públic. D’una 
manera especial, la reintroducció del concepte d’assegurat i beneficiari que limita de 
fet l’accés a l’assistència sanitària pública. Això suposa retrocedir al sistema 
d’assegurança previ a 1986, que és incompatible amb l’actual sistema nacional de 
salut de finançament estatal per mitjà dels impostos. L’exclusió de l’assistència pública 
dels col·lectius que no cotitzin a la Seguretat Social amb risc de marginació, com els 
immigrants “sense papers” o els joves en atur, als qui no es deixa altra porta d’entrada 
al sistema que els serveis d’urgència, suposa una mesura contradictòria amb l’aparent 
finalitat de la llei, l’estalvi de recursos.” 
 
Atès que, segons el mateix Col·legi Oficial, “l’exclusió de l’atenció primària de 
col·lectius que per la seva situació quasi marginal tenen un major risc d’emmalaltir 
suposa un menyspreu no només a la dignitat de les persones excloses sinó a la 
intel·ligència en què es fonamenten les més elementals normes de protecció i 
prevenció de la salut col·lectiva, objectius bàsics de la sanitat pública”. 
 
Atès que aquest ajuntament forma part del Patronat d'Althaia, la principal xarxa 
assistencial de la ciutat, i l'Alcalde de Manresa n'és el president.  
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Manresa, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
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Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a seguir garantint 
l’accessibilitat universal al sistema sanitari públic, sense cap tipus d’impediments que 
puguin representar obstacles per l’accés al sistema. 
 
Segon.-. Fer arribar aquest acord al Patronat d’Althaia i a la direcció de l’ICS, 
demanant la difusió a tots els professionals que correspongui.” 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC de rebuig al projecte Barcelona 

World.  
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 10 d’abril de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Vist que l’acord entre CiU i PSC signat el passat diumenge 30 de març a Tarragona 
per modificar la llei 2/1989 sobre Centres Recreatius Turístics assegura la viabilitat del 
projecte Barcelona World. Aquesta modificació s’aprovarà previsiblement el proper 24 
d’abril al Parlament, i amb el nou marc legal arribarà la construcció d’un macro-
complex turístic amb hotels, casinos i botigues de luxe als terrenys dels municipis de 
Salou i Vila-seca. 
  
L’aprovació de Barcelona World comportarà la requalificació dels usos d’aquests 
terrenys propietat de La Caixa -que actualment són només residencials-, vist que en 
ells estava projectada la construcció de xalets. Dels actuals 500.000 metres quadrats 
edificables es passarà a una xifra que es multiplicarà gairebé per 5 fins arribar als 
2.475.000, segons es desprèn d’una de les disposicions addicionals que han aprovat 
CiU i PSC. Aquesta ampliació indiscriminada del sòl edificable obre les portes a 
reeditar errors i vicis propis de l’època de l’explosió urbanística amb l’especulació 
immobiliària i el monocultiu del totxo. La requalificació es portarà a terme d’una sola 
vegada en lloc de fer-la tram a tram, una pràctica que remet als anys de la 
irresponsable bombolla immobiliària gestada a finals del segle XX i que havent-se 
perllongat fins l’any 2007 va procurar suculents beneficis als promotors i constructors. 
  
Atès que la rebaixa de la fiscalitat del joc als casinos del 55% actual fins al 10% previst 
afavorirà empreses que manegen altes xifres de negoci i obtenen grans guanys 
econòmics. Aquest descompte fiscal beneficia, doncs, empreses amb un alt poder 
financer que invertiran a Barcelona World, a més dels quatre casinos que hi ha a 
Catalunya, que en trauran un rèdit sense ni tan sols haver fet cap inversió. L’impulsor -
el grup Veremonte- posava com a condició indispensable per tirar endavant el projecte 
una substancial rebaixa en la fiscalitat del joc. El Govern de Catalunya ha cedit, doncs, 
davant les exigències dels empresaris del joc i ha acabat dissenyant una llei a mida 
d’aquestes elits minoritàries àvides de beneficis econòmics, i es desentén per tant del 
principi de l’interès general que ha de regir la tasca de legislar. 
 
Atès que la rebaixa fiscal als casinos ja ha despertat l’interès de la resta del sector del 
joc per fer seva aquesta demanda. Europer, l’Associació Independent d’Empreses 
Operadores de Màquines Recreatives de Catalunya, ha demanat que s’estengui 
l’acord signat diumenge 30 de març a Tarragona als bingos i a les màquines 
recreatives dels bars. 
  
Atès que la laxitud fiscal amb els casinos és un greuge vers els autònoms i les pimes, 
veritables motors de l'economia a Catalunya, que han d'afrontar una pressió fiscal 
cada cop més elevada amb una facturació a la baixa. En plena crisi el casino de 
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Barcelona va ser la societat que més guanys va aportar al grup Peralada amb 5,4 
milions d’EUR en un sol any, i el casino de Perelada, del mateix hòlding, en va generar 
1,2 milions. 
  
Atès que un dels paràmetres per aplicar rebaixes fiscals a un determinat sector 
econòmic ha de ser que la seva activitat generi un benefici per la societat, i per tant 
que estigui subjecta a l’interès general. Lluny d’això la implantació d’espais de joc com 
els casinos pot tenir un impacte social negatiu en una societat en què l’índex d’atur 
castiga prop del 25% de la població activa i especialment els joves,  entre els quals 
aquest percentatge s’enfila fins el 50%. La manca d’horitzons laborals i la 
desesperació davant les estretors econòmiques pot portar aquestes persones a confiar 
les expectatives de millora a l’atzar i fer que acabin atrapats en una espiral de deutes o 
en la ludopatia. 
 
Atès que l’assignació d’un 1% de la inversió màxima prevista a Barcelona World per 
programes socials de diversa índole, inclosa la lluita contra la ludopatia, és un gest 
simbòlic, superficial i insuficient davant un problema que s’origina arran de la 
implantació del citat projecte. La veritable responsabilitat social corporativa radica en 
desenvolupar una activitat econòmica que no produeixi perjudicis començant pel propi 
entorn, no pas en dedicar una ínfima part dels guanys a posar en marxa accions de 
cara a la galeria que busquen netejar consciències i preservar la reputació de les 
empreses l’activitat de les quals genera un impacte negatiu. A més el compromís 
d’aportar l’1% de tota la inversió a programes socials apareix a l’acord bilateral de CiU 
i PSC, però no està previst que estigui inclòs a la llei, per la qual cosa no passa de ser 
un text amb bones intencions sense conseqüències en cas d’incompliment. 
Addicionalment aquesta aportació es preveu difícil d’argumentar davant les firmes que 
no són operadores de joc i ja han donat el sí a la promotora Veremonte per formar part 
del projecte Barcelona World. 
  
Atès que la implantació de Barcelona World perpetua un model productiu que no 
diversifica l’economia i renuncia a un creixement econòmic sostenible. Anys enrere el 
creixement econòmic es va confiar a un sector finit com és la construcció i ara es 
dipositen les esperances en el turisme, amb la qual cosa la dependència de l’exterior 
s’acreix.  
 
Atès que el model productiu de Catalunya ha d’aspirar a basar-se en el coneixement, 
en la formació qualificada dels treballadors, el valor afegit, la dinamització del teixit 
empresarial, l’aposta per l’I+D+i, la promoció de polítiques industrials i de re-
industrialització. 
 
Vist que entre les clàusules que inclou la nova normativa s’accepten els intermediaris, 
que podran concedir crèdit als jugadors. Aquesta mesura obre les portes a que les 
persones puguin esdevenir addictes al joc, gastant recursos dels que no disposen i no 
podran retornar o que tindran dificultats per restituir, i acabin veient-se atrapades en 
una espiral de deutes o abocades a la ludopatia. 
  
Atès que la legislació està patint una sèrie de modificacions que atorga a Catalunya 
condicionants per esdevenir un paradís del blanqueig de capitals per part de la 
delinqüència internacional. Al setembre de 2013 el Govern d’Espanya va aprovar 
concedir permisos de residència als estrangers que adquirissin un immoble per valor 
igual o superior als 500.000 euros amb la Llei 14/2013 de 27 de setembre de suport 
als emprenedors i la seva internacionalització. Amb el desembarcament massiu de la 
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indústria del joc a Catalunya s’estén una catifa vermella a la instal·lació dels braços 
financeres de les organitzacions delictives. 
  
Atès que la primera fase del projecte Barcelona World, que contempla aixecar una 
zona de botigues de luxe, dóna compte que es tracta d’una iniciativa projectada a 
esquenes de la realitat social i econòmica de Catalunya, on el nombre de famílies sota 
el llindar de la pobresa i amb cada vegada menys recursos és creixent. 
 
El model turístic de Catalunya ha de possibilitar l’harmonia entre la població local i el 
gaudi dels turistes i ha de posar en valor el patrimoni natural, paisatgístic, cultural i 
artístic propi. 
 
Catalunya ha de ser un espai habitable on els catalans siguin els veritables 
protagonistes i no mers espectadors d’una construcció artificiosa, d’aparador, 
dissenyada a mida pel turisme d’alt poder adquisitiu i privativa per a la pròpia població 
local a l’estil dels resorts de països caribenys. 
 
Per tot l'anterior, el Grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Manifestar el rebuig d’aquest Ajuntament al projecte Barcelona World. 
 
Segon.- Instar els grups parlamentaris del PSC i CiU a suspendre el pacte que fixa la 
modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, del consorci del Centre Recreatiu i 
Turístic (CRT), que es materialitzarà el proper 24 d’abril.  
  
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a no abaixar les bases imposables actuals 
als casinos de jocs previstes a la Llei 25/1988, de 31 de desembre, de mesures 
administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro. 
 
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya, als Ajuntaments de Salou i Vila-Seca i a l’Observatori del Joc de 
Catalunya.” 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que està previst 
que el Barcelona World (BW) entri en funcionament al 2016. Diu que cada complex 
tindrà hotel i en total sumaran 12.000 habitacions aproximadament, A més a més, hi 
hauran restaurants, comerços, teatre, centre de convencions, casino, oficines i serveis. 
Se situarà a Port Aventura, en els actuals terrenys de Mediterranean Beach and Golf, 
societat del parc temàtic de la Caixa. 
 
Comenta que diuen que el BW pretén captar 10 milions de visitants a l’any d’oci 
familiar i donar ocupació a unes 20.000 persones de forma directa i a unes altres 
20.000 més de forma indirecta. 
 
Posa com a exemple la Walt Disney Company, que és el grup empresarial 
capdavanter, pioner i el més tecnificat del món en el sector de les grans instal·lacions 
d’oci. Diu que van avaluar la resposta europea als macroespais d’oci i van trobar que 
la resposta europea és molt diferent de la resposta americana o asiàtica, sent una de 
les principals diferències que a Europa hi ha un percentatge elevat de clients a l’inici 
de l’activitat, que hi van un cop per curiositat però no els freqüenten amb tanta 
periodicitat com sí ho fan en altres llocs del món. 
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Diu que potser això permet especular sobre si estudis previs realitzats per EuroVegas-
Madrid han detectat problemes d’aquesta índole que puguin explicar la seva marxa 
enrere o l’actual situació de stand by sine die del projecte. 
 
Comenta que qüestions d’aquest tipus potser expliquen els nombrosos fracassos i les 
poques experiències positives de grans parcs a Europa. Una de les exitoses és Port 
Aventura i també el propi EuroDisney, Legoland a Baviera, Gardaland al nord d’Itàlia, i 
alguns altres de dimensió més reduïda. I potser expliquen també que Port Aventura, 
tot i que el projecte inicial d’Anheuser Busch (AB) era molt bo i de característiques molt 
adaptades a la demanda europea, necessiti fer grans i freqüents inversions 
periòdiques per renovar l’atractiu de l’oferta i estimular l’afluència motivada per la 
curiositat inicial sobre les novetats i que, a més i al contrari que als primers anys, 
necessiti cada vegada més com a clients els turistes propers i no tan propers. 
 
Diu que entrant en el que és específicament BW, és obvi que un parc temàtic basat en 
grans atraccions i un macroespai basat en casinos i en el joc com a centre d’atenció, 
són coses diferents. Però això no obsta que els dos tipus d’implantació siguin 
susceptibles de rebre de les respectives demandes respostes diferents a Europa i a 
altres continents com Amèrica o Àsia. D’altra banda, troba que hi ha alguna 
coincidència en l’origen de les iniciatives d’impulsar Port Aventura i BW per part del 
govern català. Port Aventura neix com un gran projecte i com a reacció a la pèrdua 
d’EuroDisney, amb París com a guanyadora. Una cosa semblant passa amb BW. El 7 
de setembre de 2012, just el dia anterior al fet que es donés a conèixer que 
EuroVegas optava per Madrid, el Govern català va anunciar el projecte. Troba que la 
foto amb La Caixa quedava molt bonica, però més que la seva implicació podia indicar 
que es lliurava, encara que fos a canvi d’accions amb un futur incert, de les 500 
hectàrees de terreny que es va haver de quedar. La percepció general va ser 
d’improvisació de l’anunci degut principalment a la indefinició sobre el contingut i la 
viabilitat del projecte. 
 
Diu que hi ha una polèmica ja oberta que fon i sintetitza dues qüestions: d’una banda 
les reserves d’amplis sectors davant d’un projecte que es percep com un incentiu o 
foment potencial de la ludopatia vista com a problema social; i de l’altra, agreujant 
aquesta percepció, un tractament fiscal del joc molt favorable i que a molts sembla 
discriminatori. 
 
Diu que una primera pregunta pertinent podria ser: estem parlant d’un projecte o d’un 
difús núvol de fum? Diu que es parla de BW com d’una cosa molt concreta i tangible, 
cosa sobre la qual es pot estar a favor o en contra, impedir o materialitzar, implantar o 
no implantar. Però implantar què? Diu que pel que es coneix públicament, una mena 
d’un gran centre d’oci basat en casinos amb diversos espais diferenciats per ambients 
de diferents parts del món i per a la implantació es disposa d’uns terrenys adjacents a 
Port Aventura i d’una empresa promotora que diu disposar de 4.500 milions d’€ i de 
contactes amb tercers interessats. No sembla molt ni molt concret. Diu que el mateix 
President Mas ho va dir clarament en la presentació de l’acord amb el PSC per 
modificar la Llei del Parlament de Catalunya 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics CRT, precisant que es tractava d’un acord per fer legalment viable 
la implantació, no d’una altra cosa.  
 
No obstant això, comenta que alguns crèduls alcaldes i hotelers de la zona exerceixen 
com a grup de pressió per garantir la implantació i faciliten xifres increïblement 
precises de volum de beneficis econòmics i de creació de llocs de treball directes i 
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indirectes que es generaran, xifres que com sempre els mitjans de comunicació 
divulguen en titulars sense preguntar el més mínim sobre la metodologia dels càlculs. 
 
Però diu que hi ha més. Si com s’ha vist, una potent i tecnificada maquinària 
empresarial com Walt Disney Company comet errors de disseny i de previsions en 
abordar projectes de gran envergadura, com es pot confiar en les avaluacions i criteris 
d’estaments i persones bastant menys qualificades i expertes per a això? 
 
En un altre sentit, diu que convé recordar que l’encara vigent llei esmentada, possibilita 
l’expropiació de terrenys per construir els dos CRT. 
 
Segurament convé explicar que un CRT és, segons la Llei de 1989 un parc temàtic 
amb uns mínims d’extensió, inversió i atraccions d’alta tecnologia necessàriament 
acompanyats de camps de golf, zones hoteleres i residencials, és a dir excloïa tota 
possibilitat d’implantació de parcs temàtics (excepte molt petits) sense aquests 
additius. Un dels missatges llançats per AB al retirar-se del projecte va ser que ells 
pretenien fer tan sols un parc temàtic, no urbanitzacions i que estaven disposats a 
comprar els terrenys sense necessitat del benefici de l’expropiació, donant amb això 
peu a moltes especulacions sobre qui eren els potencials beneficiaris de les plusvàlues 
dels terrenys de Vila-seca i Salou expropiats per implantar el CRT. 
 
Diu que el cas és que, efectivament, es van expropiar les 800 hectàrees per construir 
el CRT on està ubicat Port Aventura, no sense un llarg i dur conflicte amb la majoria 
dels antics propietaris. Diu que convé recordar-ho perquè aquest no és ni de bon tros 
una dada irrellevant. En tota expropiació la mesura s’empara en el concepte d’interès 
general i el sòl obtingut és precisament per ser usat en les finalitats concretes 
adduïdes com a justificació d’aquest interès general, en aquest cas els usos previstos 
en un CRT tal com el defineix la Llei cal tenir present que no es tracta d’una 
requalificació ordinària de sòl ordinari sinó de sòl expropiat. Assenyala que la pregunta 
sorgeix immediatament: És possible aplicar ara altres usos a aquest sòl sense risc 
d’incórrer en una il·legalitat per no haver executat els usos previstos i per canviar-lo 
ara per altres, obrint la possibilitat d’ un eventual ressorgiment del conflicte plantejat 
pels expropiats o els seus hereus? 
 
Finalment, planteja una darrera pregunta, potser una mica retòrica però no sense 
sentit. Diu si no estarem confonent l’evident i saludable compatibilitat entre indústria i 
oferta d’oci amb el lliscament involuntari però no per això menys perillós de convertir 
Catalunya en un parc temàtic? 
 
En no haver-hi cap més intervenció, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació, i 
el Ple la rebutja per 14 vots negatius (11 GMCiU i 3 GMERC), 7 abstencions (3 
GMPSC, 2 GMPP i 2 GMCUP) i 2 vots afirmatius (2 GMPxC). 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la limitació horària de 

l’obertura dels bars que siguin focus de conflictes. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 10 d’abril de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Hi ha bars que generen problemes de convivència al seu entorn. A algunes zones del 
nostre municipi les incidències relacionades amb l’activitat d’aquests locals tenen més 
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significació, i s’hi registren de manera reiterada baralles, crits, sorolls, música a alt 
volum, molèsties a veïns i consum i tràfic d’estupefaents. 
 
Aquests problemes d’ordre públic i molèsties vénen motivats en moltes ocasions pel 
consum de begudes alcohòliques, situació que pot ser pal·liada avançant el tancament 
dels bars que les dispensen en horari nocturn. 
 
Les inspeccions policials, en les quals es poden dur a terme identificacions, 
detencions, i decomissar substàncies estupefaents, són una tasca efectiva que es pot 
complementar amb mesures preventives que s’anticipin al problema i avortin l’alteració 
de l’ordre públic i la inseguretat ciutadana en els punts de la ciutat on hi ha bars que 
són focus de conflictes. 
 
És obligació de les administracions valdre’s de tots els mecanismes que estiguin a 
l’abast per garantir la convivència i el descans nocturn. En aquest sentit el soroll és 
una anomalia que pot produir alteracions del somni i conseqüentment efectes 
perjudicials per la salut humana. 
  
Atès que els alcaldes i les alcaldesses, dins dels seus respectius municipis, estan 
facultats per establir limitacions dels horaris que preveu l'ordre INT/358/2011, de 19 de 
desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, 
i al seu Reglament.  
  
L’article 5 de dita ordre estableix l’horari d’obertura dels restaurants, els bars, els 
restaurants bars i els salons de banquets a partir de les 6.00 hores, i l’horari de 
tancament, fins a les 2.30 hores, llevat que la normativa específica o l’autorització 
corresponent estableixi un altre horari. 
  
Les limitacions d’horaris dels establiments de restauració es poden acordar de manera 
excepcional per a locals concrets, quan ocasionen molèsties, o per raons de seguretat, 
degudament acreditades i amb els informes policials corresponents en ambdós 
supòsits. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
1.-  Demanar a la Policia Local de Manresa que elabori un informe que permeti 
zonificar el municipi per identificar aquells barris o àrees que registren un alt índex de 
conflictivitat. 
 
2.- Acordar la limitació horària de l’obertura dels bars en tant que establiments regits 
per l’article 5 de l’ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, determinant que han de 
romandre tancats i no realitzar cap activitat entre les 00.30 hores i les 06.00 hores del 
dia següent aquells establiments que acumulin incompliments de les normes que 
regulen la convivència veïnal. 
  
3.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Manresa.” 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, llegeix literalment 
la proposició als assistents. 
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En no haver cap més intervenció, l’alcalde sotmet la proposició 7.6 a votació, i el 
Ple la rebutja per 16 vots negatius (10 GMCiU, 3 GMERC, 1 GMPP i 2 GMCUP), 5 
abstencions (1 GMCiU, 3 GMPSC, 1 GMPP) i 2 vots afirmatius (2 GMPxC). 
 
Es fa constar que la regidora senyora M. Mercè Rosich del GMCiU, i el senyor 
Xavier Javaloyes del GMPP es trobaven absents de la sala en el moment de la 
votació. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC per demanar diferents actuacions 

en el Camí del Suanya. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 9 d’abril de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
“El municipi de Manresa té una xarxa de camins rurals extensa. La precària situació 
econòmica fa difícil que el manteniment sigui l'adequat en tots els camins que la 
composen. Aquest fet és especialment greu en aquells camins que tenen molt més 
trànsit del que és normal en un camí rural. És el cas del Camí del Suanya.  
 
El Camí del Suanya es composa de 2 ramals. Un surt del Xup i l'altra del camí vell de 
Rajadell, tot travessant la via del tren. Just abans d'arribar al pla del Bosc del Suanya, 
es troben i formen un sol camí, que continua cap l'est fins a deixar el terme i arribar a 
la urbanització de Can Servitja, municipi de Rajadell. 
 
En l'actualitat, el camí presenta 2 problemàtiques: 
 
 1.- Mal estat. Com ja s'ha comentat degut a la falta de manteniment i a l'alt 
 volum de trànsit, però també a deficiències de pavimentació en el moment 
 d'enquitranar. Aquesta situació és especialment greu en el tram que ve del Xup, 
 on el ferm està especialment malmès, i manquen mesures de seguretat 
 (baranes, senyalització). 
 
 2.- Passos estrets. El tram que ve del camí vell de Rajadell és, en general, de 
 menor amplada, arribant a l'extrem que en 2 punts concrets només hi ha pas 
 per a un sol vehicle. 
 Al no haver-hi espai per a delimitar zones d'espera de vehicles, és difícil 
 determinar algun tipus de prioritat de pas. Si que és factible però, senyalitzar la 
 perillositat amb algun tipus d'advertiment. 
 
Cal esmentar també que aquest camí té 3 usos diferenciats, que no sempre són 
compatibles. 
 
 1.- Camí veïnal. Com en altres camins rurals, el camí permet l'accés a 
 habitatges i conreus. En aquest cas, als dels barris del Suanya i de Sant 
 Salvador de Vallformosa (urbanització Can Servitja, municipi de Rajadell). 
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 2.- Accés al bosc del Suanya. El Bosc del Suanya és un dels elements amb 
 més usuaris de l'Anella Verda. En els dies festius i caps de setmana el trànsit 
 augmenta notablement, amb l'agreujant qui s'hi barregen dues maneres 
 d'accedir-hi: els ciutadans que opten per arribar fins al Pla del Suanya amb 
 cotxe per començar des d'allà diferents itineraris a peu o en bicicleta i els 
 ciutadans que fan tot el trajecte des del nucli urbà sense automòbil. Aquesta 
 dualitat provoca situacions de risc. 
 
 3.- Ronda est de Manresa. Per la seva ubicació, els 2 ramals que composen el 
 Camí del Suanya abans de convertir-se en un sol camí, fan funcions de ronda 
 de est de Manresa. 
 
 Tot i que des de l'obertura de l'Eix Diagonal aquesta problemàtica s'ha vist 
 reduïda considerablement, existeix encara un elevat nombre de vehicles que 
 utilitzen el camí com a drecera. Aquest trànsit addicional no sempre té present 
 que es tracta d'un camí rural, amb velocitat limitada i prioritat de pas per a la 
 maquinària agrícola. 
 La futura obertura de l'Avinguda de l'Esport, es probable que comporti un r
 educció addicional de l'ús de pas del Camí del Suanya. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa els següents acords: 
  
PRIMER. Que es prioritzi l'arranjament del ramal en direcció al Xup, tan pel que fa al 
ferm com a senyalitzacions. 
  
SEGON. Que s'analitzi quina és la millor senyalització per a compatibilitzar els 
diferents usos i minimitzar la perillositat dels passos estrets. 
  
TERCER.  Que la Policia Local executi accions de vigilància intensiva periòdicament 
per evitar el pas de vehicles pesats pel camí del Suaya 
 
QUART. Que s'analitzin altres mesures que puguin minimitzar els problemes 
esmentats. 
 
CINQUÈ. Que es mantinguin informades les Associacions de Veïns del Barri del 
Suanya i del Barri del Xup, de les resolucions que es prenguin i de la seva execució.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CiU i ERC a la proposició del 
GMERC, de 9 d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“De l’acord Tercer, suprimir la paraula “intensiva”. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el 
manteniment de la via pública és difícil i més en un moment com l’actual en què moltes 
vegades les prioritats són difícils de valorar.  
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Si hi ha pocs recursos per al manteniment de la via pública és possible que a vegades 
s’inverteixi més allà on ja hi ha una repercussió més gran, criteri que pot ser vàlid en 
determinats moments, però això fa que aquells camins que queden més lluny de 
l’àmbit urbà acabin essent els que pitjor estan tractats. 
 
Un d’aquest casos és el del Camí del Suanya perquè, tant des de la banda del Xup 
com des de la banda del Camí vell de Rajadell, en aquests moments està mantenint 
una variada forma d’usos que fan que estigui més malmès. 
 
D’una banda hi ha els veïns que han de poder tenir accés i per altra hi ha veïns que hi 
accedeixen per a usos agrícoles, però el que no estava previst és un tercer ús com el 
de la gent que l’utilitza procedent del Xup per a estalviar-se l’accés pel pont de Sant 
Francesc i tots els semàfors que hi ha fins a la sortida de la ronda de Sant Joan. 
 
El GMERC considera que cal procurar que les coses s’usin per a allò a què es van 
destinar perquè sinó s’acabarà pagant amb escreix econòmicament, ja que degut a la 
circulació sobretot de camions s’ha de reparar tres vegades més aquell camí. 
 
El GMERC demana que, sense fixar una data concreta, es prioritzi el seu arranjament, 
ja que és un carrer que ha anat quedant i hi ha algun punt que fins i tot pot ser perillós. 
També es demana la millora de la senyalització vertical o semafòrica, sobretot per als 
trams on només hi pot circular un vehicle, i que també es prevegi algun tipus 
d’actuació per part de la Policia Local. 
Un cop reparat el ferm el GMERC diu que si no hi ha una actuació periòdica l’efectivitat 
serà menor. 
 
Acaba la seva intervenció demanant el vot favorable a la proposició presentada. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
manifesta que l’any 2010 es va fer un projecte de millora de la seguretat de tot el Camí 
del Suanya, que consta de senyalització vertical, elements de seguretat com els 
ressalts i senyalització vertical de camí rural, que ja es van implantar en el seu moment 
però que es poden revisar. 
 
Des de la regidoria de Barris i de Via Pública, en les reunions que es fan amb les 
Associacions de Veïns i a través de queixes directes de ciutadans, s’ha vist que el 
ferm del camí està bastant malmès i durant els propers dies és previst fer-hi una 
actuació que ja estava prevista dins dels plans de millora del ferm, i aquesta demanda 
més directa quedaria resolta. 
 
Diu que és cert que aquest camí és utilitzat per camions pesants, els quals no hi 
haurien d’accedir atès que és un camí rural. 
 
Amb relació a l’acord tercer de la proposició, en què es demana: “Que la Policia Local 
executi accions de vigilància intensiva periòdicament... “, diu que l’equip de govern ha 
presentat conjuntament amb el GMERC una esmena en què es demana la supressió 
de la paraula “intensiva” i mantenir la paraula periòdicament, bàsicament perquè la 
ciutat és molt gran i les prioritzacions també ho són. 
 
El projecte de senyalització es pot revisar i millorar. El treball del ferm es farà en els 
propers dies i demana el vot favorable per a l’esmena i la proposició. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta el seu 
acord amb l’exposició del regidor del GMERC però no votaran a favor perquè 
consideren que aquest és un camí que hauria de ser exclusivament per als veïns i per 
a les persones que es desplacen per l’Anella Verda, ja sigui a peu o en bicicleta, que 
en són moltes sobretot els caps de setmana. 
 
Creu que amb la millora del ferm i que de tant en tant algun Policia Local faci acte de 
presència no s’aconseguirà el seu objectiu sinó que seguirà essent una ronda de la 
ciutat. 
 
El GMCUP entén que cal fer un plantejament global que canviï la fisonomia d’aquest 
camí perquè passi de ser un camí rural a una mena de passeig que vagi des del nucli 
urbà fins l’Anella Verda i d’aquesta fins el Xup. Una mena de passeig en què els 
conductors que hi accedeixin sàpiguen que no estan en una carretera sinó en un 
passeig i que s’equivoquen utilitzant-lo com a carretera.  
Això té un cost però també el té el projecte de millora i creu que votar una cosa que no 
es coneix el seu cost, malgrat que comparteixen la diagnosi no comparteixen la 
recepta i s’abstindran en la votació. 
 
 
El senyor Domingo Beltrán, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta el vot 
favorable del seu grup, però amb una petita reflexió. 
Diu que resulta curiós que els qui exercien la responsabilitat de via pública en el darrer 
mandat i en l’anterior, quan se’ls demanava des de les associacions de veïns, 
concretament des de la del Xup, que el Camí del Suanya necessitava una reparació 
urgent i que s’establissin mesures que limitessin la velocitat i fomentessin la seguretat 
dels vianants, feien el sord i amb prou feines es va aconseguir que es posessin passos 
elevats per reduir la velocitat i evitar accidents.   
 
Aquest camí, que l’utilitzen els vehicles en excés, més que de sortida del barri, és 
d’entrada al barri per sortir cap a Salelles o fins i tot tornar a Manresa evitant la zona 
de semàfors de la carretera de Cardona. 
 
Pel que fa a la intenció de reparar el camí per part de l’equip de govern diu que des 
que té coneixement d’aquest camí diu que hi ha diversitat d’opinions sobre quina és la 
seva titularitat, si de la Diputació o de l’Ajuntament.  
 
Explica que els precipicis que hi ha en el camí, no els sots, no es tapen amb un cubell 
d’asfalt sinó que s’ha d’aixecar l’asfalt i fer una obra en condicions. També és cert que 
cal establir el que es pretén amb aquest camí, com deia el senyor Majó. 
Aquest és un camí rural que té per objecte poder accedir a un entorn natural, l’Anella 
Verda, però que comprèn l’entorn del Suanya. 
 
Diu que cal conèixer l’entorn i que de vehicles pesants en passen pocs i els que 
passen són pel tram de Manresa al Suanya, mai pel barri del Xup, perquè donen 
servei a les dues granges que hi ha a la zona, una de porcs i una altra de pollastres. 
 
El GMPP creu que en primer lloc, com a esmena in voce a la proposició, cal verificar 
de qui és la titularitat del camí i en funció d’això demanar a l’organisme corresponent la 
reparació i l’adequació, tant pel que fa a la senyalització com a les mesures de 
seguretat respecte a la riera i als brancs de la riera que es troben desprotegits i 
malmesos. 
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El GMPP votarà favorablement a la proposició. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que aquesta 
proposició és de difícil solució perquè aquest és un tema que ja fa anys que dura i mai 
s’ha acabat de donar-hi una solució. 
 
També estan d’acord amb el senyor Majó perquè és cert que és un camí rural on el 
que hauria de prevaldre és el pas de les persones que no pas el dels cotxes, però no 
és així i el problema és que mentre la gent el segueixi veient com una drecera per anar 
de Manresa cap a Sant Joan, o es barra el pas o s’hi busca una solució. 
Creu que tot això millorarà quan s’obri l’Avinguda de l’Esport i també els consta que ha 
millorat bastant amb l’obertura de l’eix Diagonal. 
 
El GMPSC votarà favorablement perquè la circulació de vehicles suposa un perill i 
perquè alguna cosa s’ha de fer, i si es converteix en un pas de vianants per passejar 
creu que a dia d’avui molta gent hi seguirà passant. 
En primer lloc cal solucionar el tema de la seguretat i a mitjà termini veure com es 
reconverteix aquest camí i que la gent no el vegi com una drecera. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
manifesta que com a coneixedors dels recursos de què es disposa, cal plantejar 
realitats i la realitat és que cal fer una primera actuació amb el problema dels sots, 
amb un cost de 3.700€ per tapar-los i després ja es parlarà si pot ser un punt de 
connexió de l’Anella Verda i també l’activitat agrícola ha de poder tenir el seu accés.  
 
Diu que potser caldria tenir un debat al respecte però la responsabilitat de l’equip de 
govern és en primer lloc assegurar la seguretat de la via i repassar el projecte del 2010 
per si es pot reforçar o millorar i que pressupostos futurs puguin donar resposta. 
Recorda que es va fer una primera actuació consistent en la instal·lació d’unes 
baranes al pont del Suanya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rajadell i que 
enguany el pressupost permet fer aquesta actuació de  mínims. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, per al·lusions, 
manifesta que no es pot fer cap acció en una carretera de la qual no es té la titularitat i 
en el moment que es van posar-hi ressalts no s’haguessin pogut posar si no hagués 
estat municipal. Es va actuar i es van fer algunes millores perquè és municipal, però no 
entrarà en aquest debat.  
 
Diu que la proposició està enfocada a resoldre un problema molt puntual perquè saben 
que qualsevol altra millora no es fa amb pocs diners i segurament això no solucionarà 
el problema definitivament, i aquí no s’està entrant en replantejar tota la mobilitat del 
sector del Xup, que segurament seria l’única manera de fer front al problema, però 
amb la situació actual poca cosa més es pot fer. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 
presentada pels Grups Municipals de CiU i ERC a la proposició 7.7, i el Ple 
l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 
GMPxC), i 2 abstencions (2 GMCUP), i per tant, es declara acordat el següent: 
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“El municipi de Manresa té una xarxa de camins rurals extensa. La precària situació 
econòmica fa difícil que el manteniment sigui l'adequat en tots els camins que la 
composen. Aquest fet és especialment greu en aquells camins que tenen molt més 
trànsit del que és normal en un camí rural. És el cas del Camí del Suanya.  
 
El Camí del Suanya es composa de 2 ramals. Un surt del Xup i l'altra del camí vell de 
Rajadell, tot travessant la via del tren. Just abans d'arribar al pla del Bosc del Suanya, 
es troben i formen un sol camí, que continua cap l'est fins a deixar el terme i arribar a 
la urbanització de Can Servitja, municipi de Rajadell. 
 
En l'actualitat, el camí presenta 2 problemàtiques: 

 
1.- Mal estat. Com ja s'ha comentat degut a la falta de manteniment i a l'alt 
volum de trànsit, però també a deficiències de pavimentació en el moment 
d'enquitranar. Aquesta situació és especialment greu en el tram que ve del 
Xup, on el ferm està especialment malmès, i manquen mesures de seguretat 
(baranes, senyalització). 
 
2.- Passos estrets. El tram que ve del camí vell de Rajadell és, en general, de 
menor amplada, arribant a l'extrem que en 2 punts concrets només hi ha pas 
per a un sol vehicle. 
Al no haver-hi espai per a delimitar zones d'espera de vehicles, és difícil 
determinar algun tipus de prioritat de pas. Si que és factible però, senyalitzar la 
perillositat amb algun tipus d'advertiment. 

 
Cal esmentar també que aquest camí té 3 usos diferenciats, que no sempre són 
compatibles. 

 
1.- Camí veïnal. Com en altres camins rurals, el camí permet l'accés a 
habitatges i conreus. En aquest cas, als dels barris del Suanya i de Sant 
Salvador de Vallformosa (urbanització Can Servitja, municipi de Rajadell). 
 
2.- Accés al bosc del Suanya. El Bosc del Suanya és un dels elements amb 
més usuaris de l'Anella Verda. En els dies festius i caps de setmana el trànsit 
augmenta notablement, amb l'agreujant qui s'hi barregen dues maneres 
d'accedir-hi: els ciutadans que opten per arribar fins al Pla del Suanya amb 
cotxe per començar des d'allà diferents itineraris a peu o en bicicleta i els 
ciutadans que fan tot el trajecte des del nucli urbà sense automòbil. Aquesta 
dualitat provoca situacions de risc. 
 
3.- Ronda est de Manresa. Per la seva ubicació, els 2 ramals que composen 
el Camí del Suanya abans de convertir-se en un sol camí, fan funcions de 
ronda de est de Manresa. 
 
Tot i que des de l'obertura de l'Eix Diagonal aquesta problemàtica s'ha vist 
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reduïda considerablement, existeix encara un elevat nombre de vehicles que 
utilitzen el camí com a drecera. Aquest trànsit addicional no sempre té present 
que es tracta d'un camí rural, amb velocitat limitada i prioritat de pas per a la 
maquinària agrícola. 
La futura obertura de l'Avinguda de l'Esport, es probable que comporti un 
reducció addicional de l'ús de pas del Camí del Suanya. 

 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa els següents acords: 
  
PRIMER. Que es prioritzi l'arranjament del ramal en direcció al Xup, tan pel que fa al 
ferm com a senyalitzacions. 
  
SEGON. Que s'analitzi quina és la millor senyalització per a compatibilitzar els 
diferents usos i minimitzar la perillositat dels passos estrets. 
  
TERCER.  Que la Policia Local executi accions de vigilància periòdicament per evitar 
el pas de vehicles pesats pel camí del Suanya 
 
QUART. Que s'analitzin altres mesures que puguin minimitzar els problemes 
esmentats. 

 
CINQUÈ. Que es mantinguin informades les Associacions de Veïns del Barri del 
Suanya i del Barri del Xup, de les resolucions que es prenguin i de la seva execució.” 
 
 
7.8 Proposició  del Grup Municipal del PSC per tal d’impulsar la tarifació 

social en serveis, equipaments i impostos locals per a persones amb 
ingressos baixos. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 10 d’abril de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ATÈS que en l'anterior Ple de d'Ajuntament de Manresa, la CUP va presentar una 
moció en nom d'ICV-EU i diverses entitats socials per tal d'impulsar la tarifació social i 
aquesta no va comptar amb el recolzament necessari per prosperar.  
 
ATÈS que el PSC es va comprometre “in voce” a presentar-ne una altra que pogués 
comptar amb un recolzament més ampli dels diferents partits polítics representats en 
aquest Ple. Ja que considerem aquesta proposta molt interessant per als ciutadans de 
Manresa. 
 
ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, 
precarietat i exclusió social.  
 
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb 
major intensitat si cap les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb 
força la ciutadania de la ciutat. 
ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes 
transformacions de la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys.  
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ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com 
ara i entre altres els que cofinancen les escoles bressol, s’han reduït i es reduiran de 
forma significativa. 
 
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la 
qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri “renda personal” o altres anàlegs 
a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció 
a les persones però de gran importància per a la ciutadania. 
 
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o 
activitat municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap 
ciutadà/na en pugui quedar exclòs/a per motius econòmics.  
 
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris/es esdevé una política 
fonamental per garantir l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres 
d’accés que tenen alguns ciutadans/es a determinats serveis i activitats municipals.  
 
ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei 
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que 
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 
 
ATÈS que es fa palès la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels 
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència 
econòmica dels usuaris/es i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 
 
ATÈS que hi ha moltes persones de la ciutat que tenen dificultats per fer front a 
impostos municipals, com ara l’IBI. 
 
ATÈS que les bonificacions potestatives recollides al Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals sobre els impostos municipals són limitades, i al nostre 
entendre, insuficients com a mecanisme redistributiu. 
 
ATÈS que és possible establir sistemes per aprofundir en la progressivitat fiscal dels 
impostos municipals, com per exemple mitjançant ordenances de subvencions, com ja 
s’han aplicat en altres ajuntaments, on es tenen en compte variables com la renda de 
la persona. 
 
ATÈS que cal trobar noves formules imaginatives tan per implantar els impostos a la 
gent més desfavorida, com de condonació a la gent que no els pot pagar  
 
És per tot això que proposem l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: En la línia del que ja s’ha aprovat per aquest Ple municipal en el preu 
d’alguns preus públics (tarifa social del servei de Bus urbà, o les activitats físiques per 
a la gent gran), impulsar la tarifació social d’impostos i de més preus públics 
municipals que tinguin més en compte la renda individual i/o familiar com a criteri, per 
facilitar la redistribució social. 
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SEGON: Crear una “Comissió de tarifació social” per tal de desenvolupar una proposta 
de tarifació social sobre preus públics dels serveis, equipaments, activitats municipals i 
impostos municipals, que es pugui començar a implementar durant el proper any fiscal 
en aquells casos que sigui possible. 
 
TERCER: Aquesta comissió es reunirà en el marc del Pacte de ciutat per a la 
promoció econòmica i la cohesió social, que ja treballa des de fa mesos amb 
participació dels 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. Es proposa ampliar la participació a representants de les 
entitats que actualment treballen en l’àmbit de l’atenció social com la Creu Roja, 
Càritas, Fundació Rosa Oriol i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, entre 
altres; també a un representant de l’Agrupació local d’ICV, en qualitat de promotora 
d’aquesta moció.  
 
QUART: Entre les tasques encarregades a aquesta comissió es demana l’estudi d’una 
convocatòria específica de subvencions que tingui com objectiu introduir en el 
pressupost municipal i en el dictamen d’impostos i taxes per a l’exercici 2015 els 
elements de progressivitat que permetin tenir  en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició del GMPSC, 
de 10 d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“A l’acord  3, substituir l’última frase pel redactat següent: 
“Es proposa ampliar la participació a representants d’entitats que treballen en l’àmbit 
de l’atenció social i de les forces polítiques que ho sol·licitin.” 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, recorda als 
assistents que en el Ple de març el seu grup es va comprometre a presentar una 
moció, la qual és en realitat una proposta d’esmena a la proposició que en aquell Ple 
va presentar la CUP i que recollia una proposta d’ICV-EU. 
 
Diu que no han volgut deixar que passi més d’un mes perquè la voluntat del PSC és 
aprofundir en el tema, tot i que en aquell moment semblés que era un argument per no 
votar a favor de la moció. Diu que el PSC compartia el fons d’aquella moció, però van 
trobar que els acords estaven redactats de forma deficient i eren poc viables en quant 
a la seva aplicació. 
 
Assenyala que la proposta que presenten avui planteja una cosa que ja s’està fent de 
forma paulatina o puntual, com és la introducció d’elements de garantia social en el 
preu del bus urbà o de determinades activitats programades per l’Ajuntament. Però 
veuen que han estat propostes aïllades i poc lligades en un conjunt més homogeni i 
per això pensen que seria desitjable que s’impulsi una línia sistemàtica de tarificació 
social, previ estudi de la seva viabilitat legal i econòmica, tal i com s’ha fet en altres 
municipis.  
 
Sap que la implementació de la tarificació social segueix una via lenta però diu que ha 
de ser gradual i, sobretot també, segura pel que fa a la seva sustentació jurídica. 
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El que demanen és que s’introdueixi, de forma sistemàtica i previ estudi, la tarificació 
social a l’hora de fer la imputació de les diferents taxes i preus públics en què es pugui 
aplicar. Per això en el segon punt dels acords proposen la creació d’una Comissió de 
tarificació social, que tindria com a finalitat elaborar la proposta per tal que al 2015 es 
poguessin comptar amb els primers elements de tarificació social en el moment 
d’aprovar les ordenances fiscals i els impostos. 
 
Sobre el tercer acord diu que el grup de CiU ha presentat una esmena, la qual troben 
encertada. Diu que el PSC pensava que un bon marc per aquesta Comissió seria el 
del Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, perquè justament 
entre els punts que inspiren aquest Pacte ja es parla d’introduir la progressivitat fiscal, 
elements correctors a favor de la cohesió social, de correlació de la renda per càpita i 
familiar per al càlcul dels impostos, etc. 
 
En quant a la intenció del quart acord és intentar que al 2015 es pugui fer una primera 
convocatòria específica de subvencions, en base al que la Comissió proposi. 
 
El senyor José Luis Irujo manifesta que la proposició que plantegen conté tots els 
components suficientment importants perquè sigui aprovada, a la vegada que 
introdueix garanties perquè no faci por la seva aplicació, ja que queden salvaguardats 
els factors jurídics i econòmics que aquesta Comissió i, posteriorment, el Ple decidiran. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que 
l’esmena que ha presentat CiU no canvia res substancial de la proposició del PSC. 
Explica que quan es parla de la possible ampliació de la participació, els sembla que 
no haurien de sortir noms específics d’entitats o grups polítics sinó que és millor que 
quedi obert per tal que els diversos partits o les diverses entitats que treballen en 
l’àmbit social puguin manifestar el seu interès a participar en aquesta comissió. 
 
Per tant, diu que si no modifiquen res substancial de la proposició vol dir que el seu 
grup està d’acord amb el què diu el text i el votaran a favor. 
 
Per no repetir el que diu la proposició, ni el que ja ha explicat el senyor José Luis Irujo, 
i malgrat que no vol avançar-se als treballs de la comissió, diu que li agradaria llançar 
algunes consideracions que pensa que s’haurien de tenir en compte en el si d’aquesta 
comissió: 
 
Una primera consideració és que s’està parlant de la tarificació social, el que vol dir 
que és una eina. Pensa que tothom ja ho té clar però diu que és important remarcar 
que no és un objectiu de per si, sinó una eina que ha de servir per assolir uns 
objectius. Com que es parla d’una eina és important que es vegi fins a quin punt és útil 
per aconseguir l’objectiu de facilitar de veritat l’accés als serveis de la manera més 
universal possible per a la ciutadania de Manresa i també la possibilitat de pagar les 
diverses figures impositives en el conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, el senyor 
José Luís Irujo ha fet menció d’alguns casos en que ja han estat assumits per aquest 
Ajuntament, però també hi ha altres mecanismes diferents que poden possibilitar que 
persones que difícilment podrien fer front a segons quins pagaments tinguin una via 
per aconseguir que els ho sigui possible pel que fa a l’IBI, etc. Així doncs, diu que és 
important veure per a quines coses sí que ens pot servir el procediment de la 
tarificació social, perquè potser en alguns casos s’hauran de fer servir altres 
mecanismes. Diu que cal entendre quin és l’objectiu que es persegueix i per això els 
mecanismes s’han d’entendre en un sentit ampli i anar més enllà d’una eina concreta. 
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La segona consideració és que ja hi ha municipis que estan treballant des de fa temps 
en aquesta qüestió i, com que és una eina, es pot fer servir bé i malament. Troba que 
serà bo aprendre les virtuts que s’han vist en alguns casos i evitar els defectes vistos 
en altres casos. 
 
En quant als perills que s’ha de mirar d’evitar, esmenta el que es va dir en una de les 
trobades de tècnics municipals de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona: “Es va considerar adient analitzar el resultat de la implantació de la 
tarificació social en els últims anys en alguns municipis. En molts casos l’aplicació de 
la tarificació social ha provocat que les famílies amb rendes mitjanes no poden accedir 
al servei, les de renda més alta per raó dels seus ingressos han d’assumir -i poden 
assumir- el cost del servei en concret, i les de renda més baixa són becades, mentre 
que la franja mitjana ha quedat algunes vegades exclosa. La conseqüència pot ser una 
certa polarització en l’accés a determinats serveis públics.” 
 
Com que la proposició els sembla favorable diu que només vol fer aquest parell 
d’aportacions a la feina que hauria de fer la Comissió. La Comissió haurà de tenir clar 
l’objectiu que es persegueix i veure de les iniciatives que ja funcionen en quins casos 
ha anat bé i en quins casos no tant per intentar corregir alguns defectes abans de 
caure-hi. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, s’alegra que 
s’aprovi una moció després que la del mes anterior no fos aprovada. Diu que la CUP 
està convençuda que la tarificació social en el moment actual d’emergència social és 
imprescindible i no es pot deixar que cada vegada més persones de la ciutat es quedin 
sense poder accedir als serveis. 
 
Creuen que la tarificació social ha de ser una eina amb molt poder i molta força per 
aconseguir-ho. Pensa que és una llàstima que en el Ple passat no s’arribessin a 
aprovar aquests mateixos acords, però també diu que millor fer-ho quan abans millor. 
 
Sobre l’esmena, diu que hi estan d’acord, sobretot perquè la CUP no està dins del 
Pacte de Ciutat i també voldran participar en la Comissió que es creï i, per tant, el vot 
que emetran serà favorable a l’esmena. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu 
partit votarà favorablement per poder avançar en la tarificació que permeti garantir 
l’accés als serveis, els equipaments, les activitats municipals, etc., i en la subvenció o 
la bonificació d’aquells impostos o taxes en què això sigui possible. 
 
Diu que donaran suport a l’esmena que ha presentat CiU ja que algunes de les entitats 
que es proposaven en la moció inicial ja són signants del Pacte de Ciutat, i el nou 
redactat permet obrir la participació de totes aquelles entitats o sectors que s’hi sentin 
implicats i vulguin sumar-s’hi. 
 
 
En no haver-hi cap més intervenció, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del 
GMCiU a la proposició 7.5 del GMPSC, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i 1 abstenció (1 
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GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
Es fa constar que el regidor Albert Pericas, del GMPxC, es trobava absent de la 
sala en el moment de la votació. 
 
 
7.9 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, sobre aprovació 

de la Declaració “35 anys d’Ajuntaments Democràtics al Servei de la 
Ciutadania”. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, de 
10 d’abril de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Amb motiu de la commemoració enguany dels 35 anys d’ajuntaments democràtics, 
des de la Federació de Municipis de Catalunya i des de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques s’ha elaborat la Declaració “35 ANYS D’AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”, que es reprodueix a continuació:   
 
“ El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions 
municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. 
 
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les 
primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat 
catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la 
llibertat era un valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la 
democràcia per fer una societat més justa. 
 
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on es 
va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis 
públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg 
d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una 
escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics. 
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles, 
sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles persones 
i de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la modernització i 
la transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i vocacional, els devem 
la millora de la nostra qualitat de vida actual. 
 
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits 
socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver 
de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això, 
avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes que es 
van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la 
seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la 
voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent a 
moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el paper dinamitzador i de 
lideratge dels nostres governs locals en la construcció del país i en el progrés de la 
societat. 
 
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots 
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests 
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gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la 
mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les 
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 
 
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments 
quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra 
societat i que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, 
defensem més que mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més 
propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes 
socials existents avui en dia per tal de continuar essent el principal instrument de 
cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any 
1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació 
social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia 
local. 
 
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen 
avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys 
han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per 
millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de l’FMC 
i l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el municipalisme pugui 
donar respostes als nous reptes que tenim com a país.”  
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats, proposem al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la Declaració “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 

AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”. 
 
Segon.  Mostrar el reconeixement de l’Ajuntament de Manresa a la tasca 

realitzada per tots els electes locals al llarg d’aquests 35 anys i, alhora, 
expressar el nostre compromís per continuar treballant al servei de 
Manresa i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.  

 
Tercer.  Trametre aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a 

l’Associació Catalana de Municipis  i Comarques.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, inicia la intervenció 
dient que el text que proposen és l’aprovació de la Declaració que han elaborat la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
sobre la Declaració dels 35 anys d’ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania. 
 
Manifesta que descriurà quatre elements que caldria recordar; per una banda diu que 
parlem de 35 anys d’Ajuntaments democràtics, quasi tres dècades i mitja, cosa que pot 
semblar molt temps però que no ho és comparat amb els 40 anys del règim dictatorial 
que vam tenir i on es van poder fer les primeres eleccions, per això és important saber 
d’on venim per saber on ens trobem. 
Remarca una frase del text que diu “... cal que homenatgem aquelles dones i homes 
que es van posar al servei dels ciutadans ...” creu que les persones estan al servei de 
la ciutadania, element molt important per reivindicar-lo en el món de la política en 
general i en el món local com a element de proximitat. 
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Assenyala que al text també hi ha la part reivindicativa i és que durant aquests 35 anys 
les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, on les administracions superiors 
no han acabat d’aprovar l’assignatura de garantir un finançament correcte per a les 
administracions locals d’acord amb el serveis que presten, tant els serveis obligatoris, 
com els serveis lògics que les administracions locals vulguin aplicar o oferir d’acord 
amb les necessitats de la col·lectivitat. 
 
Diu que el text parla també de la problemàtica que actualment té la societat i on les 
entitats locals com a administracions més properes han de tenir un paper actiu en la 
solució de les necessitats socials. 
També s’ha de vetllar de prop la Llei aprovada pel govern de l’estat i presentar el 
recurs d’inconstitucionalitat com ha fet la immensa majoria d’ajuntaments de Catalunya 
perquè és important que la legislació sobre el món local no intenti reduir la dimensió de 
les Corporacions Locals a l’hora de prestar serveis a la ciutadania.  
  
Creu que és necessari una total convicció per tenir la mateixa il·lusió que l’any 1979 i 
s’ha d’aconseguir recuperar els valors del municipalisme. 
 
 
La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que aquesta 
Declaració arriba en un moment de commemoració més que de celebració degut a 
l’actual crisi política i econòmica. 
 
Diu que hem d’estar orgullosos de la feina feta tant pels polítics com per la societat 
civil. Creu que la imaginació, la col·laboració, l’entusiasme, la cooperació, el treball, 
l’esforç i la complicitat d’una societat que sortia de tants anys de foscor i dictadura van 
fer possible la prosperitat i la transformació de les ciutats i dels pobles. 
 
Assenyala que les dates de 3 d’abril de 1979, celebració de les primeres eleccions 
democràtiques municipals i de 19 d’abril de 1979, on van prendre possessió els 
regidors nomenats pels primers alcaldes democràtics formen part de la història. 
 
Explica que actualment els ajuntaments es troben amenaçats per l’aprovació de la llei 
(LRSAL) del govern central que amputa gran part de les competències i recursos dels 
ajuntaments. 
 
Diu que s’ha de continuar amb la reivindicació d’un finançament més adient i just amb 
l’esperança que en un futur es resolguin els problemes i la política municipal sigui el 
motor de la recuperació econòmica i social dels nostres pobles i ciutats.  
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, inicia la intervenció dient 
que ser regidor o regidora de la majoria dels pobles i ciutats del nostre país no té res a 
veure amb el fet de pertànyer a una abstracta classe política, gent que amb 
generositat s’implica i assumeix els costos familiars i professionals que suposa el 
càrrec.  
 
Creu que més enllà del reconeixement de la tasca dels electes vol destacar el paper 
transformador dels ajuntaments democràtics que han estat claus per a la transformació 
tant física com social de la ciutat, una tasca que actualment està sentenciada per la 
política centralista amb la imposició de la llei (LRSAL), sobre la que aquest Ple ja ha 
mostrat el seu rebuig.  
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que 
35 anys donen força a la història i molt bagatge perquè nostra la societat se senti 
satisfeta i pugui celebrar, fins i tot en moments de crisi la recuperació de les llibertats i 
de la inquietud social i la recuperació dels valors democràtics al si del municipalisme. 
 
Creu que el municipalisme, és una efemèride que s’ha de reivindicar com un element 
positiu a tenir com a ferma bandera per poder estar al costat conjuntament amb la 
societat dels nostres pobles, veïns i veïnes. 
 
Diu que és cert que la transformació radical que hi ha hagut als pobles i ciutats ha 
estat  possible gràcies a la transformació cultural i al municipalisme, que han 
possibilitat la transformació física i social i que han ajudat al creixement d’una manera 
cohesionada.   
 
Des del món del municipalisme les administracions locals sempre han estat al 
capdavant per donar els serveis que no podien oferir altres administracions i sempre 
han mantingut les ganes i la il·lusió de fer créixer les ciutats, adoptant elements i 
responsabilitats que fins i tot a algunes no li corresponien. 
 
Destaca que ara ens trobem davant d’una nova oportunitat de transformació en l’àmbit 
municipalista perquè es puguin donar serveis a la ciutadania de manera ferma, 
decidida, responsable, cohesionant i mancomunant els serveis dels municipis petits 
que facin possible la seva supervivència. 
 
No està d’acord amb algunes intervencions on s’ha dit que l’estat ha estat l’element 
negatiu, quan gràcies a la transformació i la responsabilitat ha donat peu a poder 
gaudir durant 35 anys més dels ajuntaments democràtics a casa nostra.  
 
Acaba dient que s’ha de reivindicar la figura de les persones que lliurement amb valors 
i inquietuds ofereixen el seu temps de lleure i d’oci al servei de la ciutadania i posar 
l’accent en aquest element que cal tenir en compte i que la professionalització doni pas 
a la vocació de serveis.  
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que no seran 
ells els que neguin l’evidència que els actuals ajuntaments constituïts a partir de l’any 
1979 són substancialment més democràtics que els anteriors i tampoc seran ells els 
que neguin que els ajuntaments han fet possible millorar les condicions de vida i la 
realitat urbana dels pobles i ciutats del país. 
 
Manifesta que no comparteixen el to absolutament autocomplaent de la Declaració per 
tres raons; la primera perquè ja ho explica el propi text on els ajuntaments continuen 
sent la ventafocs de les administracions per trobar-se infrafinançats i no poden actuar 
com a administració més propera físicament als ciutadans.  
 
En segon lloc perquè del manifest es podria desprendre una valoració molt positiva de 
la transició democràtica que des de la CUP no comparteixen en absolut i més ara que 
tenim davant una oportunitat històrica per exercir la democràcia i precisament el marc 
legal sorgit de la transició, tant per la bandera penjada al saló de plens com pel retrat 
d’un dels deixebles de Franco reconeguts per tothom, per tant és evident que el marc 
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democràtic sortit de la transició no és suficientment democràtic i no troben correcte 
que no es faci una autocrítica de tot el procés de la transició. 
 
I com a tercera raó troben a faltar una autocrítica a la funció feta pels ajuntaments els 
últims 10 anys, ja que tothom sap que en aquesta crisi de deute i d’especulació 
urbanística, que n’estem pagant les conseqüències, els ajuntaments hi han tingut un 
paper actiu i clarament negatiu, ja que si els ajuntaments no haguessin fet el que van 
fer no estaríem com estem i per tant aquesta autocrítica també hauria d’haver sortit en 
aquest manifest i no només el to que en alguns casos fa vergonya aliena, quan diu que 
gràcies a la dedicació altruista i vocacional dels regidors i regidores ha millorat la 
nostra qualitat de vida actual. 
 
Acaba la intervenció dient que li fa vergonya tirar-se floretes a si mateix en públic i no 
comparteixen ni el contingut polític del manifest ni el to excessivament autocomplaent, 
i per això s’abstindran en la votació. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup 
votarà favorablement la Declaració. 
Saben que tant els regidors i alcaldes de tots els ajuntaments han fet coses ben fetes i 
mal fetes. 
 
Creu que si es volen celebrar els 85 anys d’ajuntaments democràtics s’ha de treballar 
de valent en tots les àmbits de les administracions, tant estatal, autonòmica com local, 
i deixi d’haver-hi corrupció i que la democràcia sigui cada vegada més ferma.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.9 
dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, i el Ple l’aprova per 21 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 GMPxC), i 2 abstencions 
(2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde aprofita per recordar tots els que han estat membres d’aquest 
consistori, sobretot els pioners que l’any 1979 van començar aquest camí i, més 
enllà que alguns ja no siguin entre nosaltres, demana un aplaudiment per a tots 
els que han fet història al llarg de tots aquests anys. 
 
 
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 
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els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 10 i 13, que 

corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 4 i 18 de març; i  
de les actes núm. 11, 12, 14, i 15, de les sessions amb caràcter reservat 
dels dies 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril,  respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 10 i 13,  que corresponen a les sessions 
amb caràcter públic dels dies 4 i 18 de març; i  de les actes núm. 11, 12, 14, i 15, de 
les sessions amb caràcter reservat dels dies 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril,  
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 

Data d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

19-03-2014 Generalitat 
de Catalunya 

Dep. de Territori i 
Sostenibilitat - 
Gabinet del 
Conseller 

Acord de Ple 16-01-2014 
-Actuacions de millora a la carretera C- 55. 
 

18-03-2014 Generalitat 
de Catalunya Conselleria d’Interior 

Acord de Ple 18-02-2014 
-Proposició del Grup Municipal del PSC de 
reprovament de l’actuació policial en el 
desallotjament de l’estació de RENFE a 
Manresa, el passat 12 de febrer. 

28-03-2014 Generalitat 
de Catalunya 

Conselleria de 
Justícia 

Acord de Ple 16-01-2014 
- Proposició del Grup Municipal d’ERC per 
impulsar polítiques de foment per a potenciar la 
incorporació al mercat de lloguer dels 
habitatges buits que són propietat d’entitats 
financeres. 

04-04-2014 Generalitat 
de Catalunya 

Conselleria de 
Justícia 

Acord de Ple 18-02-2014 
-Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, 
ERC i CUP, de rebuig a la reforma de la Llei 
orgànica del Poder Judicial, a proposta del 
Consell Municipal de Solidaritat. 

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre la concentració a la plaça 
 Major. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 15 d’abril de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 



Acta de la sessió plenària núm. 5, de 15 d’abril de 2014 115

“El passat dia 20 a les 19.30 es va realitzar una concentració a la plaça Major, 
convocada (com exposa en el cartell anunciant) pel col·lectiu Arran en contra de PxC i 
dels seus càrrecs electes democràticament elegits pel poble manresà, amb un clar 
intent de coaccionar i intimidar als seus regidors i a la seva tasca en aquest 
ajuntament. 
 
Des del nostre grup municipal preguntem: 
 
L'equip de govern de Manresa va donar algun permís de concentració a la via pública 
al col·lectiu ultra radical Arran? 
 
En cas afirmatiu: 
 
Considera l'equip de govern que donar permís a aquest tipus de concentració és una 
acció de responsabilitat política? 
 
En cas negatiu: 
 
Ha pres l'equip de govern alguna acció legal davant un acte de manifesta il·legalitat 
per part d'aquest col·lectiu? 
 
Tanmateix des de PxC, ens reservem el dret d'actuar com considerem necessari 
davant la gravetat dels fets, tot recordant que el nostre grup a hores d'ara no ha rebut 
cap resposta a les explicacions demanades anteriorment al Sr. alcalde.” 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Olga Sánchez, regidora delegada de 
Seguretat Ciutadana. 
 
La senyora Olga Sánchez respon i diu que la pregunta planteja una qüestió que no 
és competència municipal, per la qual cosa es considera que tampoc és l’àmbit 
correcte per respondre-la. 
 
 
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 
 
 


