
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 11/2011 
Dia: 15 de setembre de 2011 
Horari: de 19:04 a 22:40 
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Caràcter: ordinari 
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Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Júlia Valero Colasa 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari accidental 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Absent justificat 
 
Regidor 
Joan Vinyes Sabata 
 
 
Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió del 
Ple de la Corporació del dia 21 de juliol de 2011. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6369, de 8 de juliol de 2011, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6514, de 18 de juliol de 2011, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent.  

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6636, de 22 de juliol de 2011, 

sobre modificació de la Resolució sobre delegació de competències en regidors 
i regidores de l’Ajuntament.  

  
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7236, de 23 d’agost de 2011, 

sobre activació del Pla d’Emergències per espectacles pirotècnics, per al dia 28 
d’agost de 2011. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7237, de 23 d’agost de 2011, 

sobre activació del Pla d’Actuació Municipal d’emergències per Correfoc, per al 
dia 29 d’agost de 2011. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7589, de 9 de setembre de 

2011, sobre nomenament dels regidors i regidores que han de formar part del 
Consell de Districte. 

 
  
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
 
3.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Aprovació, si escau, de la 

declaració de compromisos dels socis del projecte CLIQ, sobre la promoció de 
la innovació a les PIMES, en el marc de la iniciativa comunitària de cooperació 
interregional. 
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3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord adoptat pel 
Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2011 referent a la designació de 
representants municipals. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la redistribució de l’aplicació 

pressupostària 323.0.489.20, relativa a dinamització educativa. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 17/2011, dins del Pressupost municipal vigent. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós del “Pla Especial urbanístic 

de protecció d’arbres i arbredes d’interès municipal al terme municipal de 
Manresa”. 

 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla Especial Fàbrica Nova i text refós de la normativa. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA  D’ENSENYAMENT  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació del conveni de 

col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola de Música 
Municipal, curs 2010-2011. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de CiU contra la Interlocutòria del TSJC sobre la 

immersió lingüística. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal Socialista en defensa del model d’immersió 

lingüística. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal Socialista sobre la renda mínima d’inserció. 
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7.4 Proposició del Grup Municipal Socialista en relació a la condemna dels 
atemptats terroristes perpetrats a Noruega i la denúncia del fanatisme i la 
intolerància. 

 
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC per instar al Govern de l’estat que no 

signi el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot als immigrants 
marroquins en les Eleccions Locals. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal del PP en relació al conveni de 

corresponsabilitat entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Manresa 
2010-2014. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la consecució d’un Pla integral 

de seguretat als centres docents de Manresa. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de millorar l’atenció a les 

persones receptores de la RMI i de prolongar les ajudes als aturats sense 
subsidi. 

 
7.9 Proposició del Grup Municipal de la CUP per millorar el model de finançament 

local i rebutjar l’espoli fiscal. 
 
7.10 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar el parc de Casa 

Caritat. 
 
7.11 Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP en defensa del català com a 

llengua vehicular a les escoles. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
8.1   Proposta sobre aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de 

treball de personal funcionari. 

 
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. 27 a 31, que 

corresponen als dies 18 i 25 de juliol, 1 i 22 d’agost i 5 de setembre de 2011, 
respectivament. 

  
 
11. PRECS I PREGUNTES 
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Desenvolupament de la sessió  
 
L’alcalde obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència necessari 
per iniciar la sessió. 
 
Abans d’entrar en el coneixement dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde 
diu que des d’aquest Saló de Sessions es vol llençar un missatge de solidaritat a 
l’exalcalde Camprubí, a l’exregidora de Medi Ambient Alba Alsina i a l’exdirector de 
l’Àrea d’Urbanisme, Francesc Mestres, que en aquests moments segueixen pendents 
de la resolució d’una acusació del Fiscal. A part que els té preocupats a tots plegats, 
volen aprofitar el quòrum que suposa la presència dels regidors de tots els grups 
municipals i dir-ho des de la Presidència, deixant clar que continuaran defensant els 
interessos des dels Serveis Jurídics, que en el seu moment ja van iniciar la defensa 
tant de l’alcalde com de la regidora  i del cap de l’Àrea d’Urbanisme. Creuen que cal 
fer-ho perquè tots plegats necessiten no només prestigiar la funció pública en uns 
moments que està molt poc considerada sinó que, a més, quan injustament s’acusa a 
uns representants legítimament escollits, que fent la seva tasca han estat imputats, és 
important deixar clar que s’està al seu costat.  
 
Tot seguit, excusa l’assistència del regidor Joan Vinyes i es passen a tractar els 
assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió 
del Ple de la Corporació del dia 21 de juliol de 20 11. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 10, del dia 21 de juliol de 2011, 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 24 membres 
presents. 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  6369, de 8 de juliol de 

2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
12/2011, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que 
disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases 
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d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  6514, de 18 de juliol de 

2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
15/2011, dins el Pressupost municipal vigent.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que 
disposa l’article 179  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  6636, de 22 de juliol de 

2011, sobre modificació de la Resolució sobre deleg ació de competències 
en regidors i regidores de l’Ajuntament.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“ Primer. Deixar sense efecte la resolució de l’alcalde de data 17 de juny de 2011, 
núm. 5781, de delegació de competències a favor dels membres de la Junta de 
Govern Local i de diversos regidors i regidores. 
 
Segon.  Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió dels 
assumptes dels seus respectius àmbits temàtics, d’acord amb la definició funcional de 
cada àmbit i/o àrea establerts a l’organigrama funcional  de l‘Ajuntament de Manresa.  
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Primera tinent d’alcalde M. Mercè Rosich Vilaró Regidora delegada de: 

• Serveis Socials, Acollida 
i Cooperació. 

• Sanitat. 
Segon tinent d’alcalde  Josep M. Sala Rovira Regidor delegat de: 

• Hisenda 
• Governació 

Tercer tinent d’alcalde Antoni Llobet Mercadé Regidor delegat de: 

• Ensenyament 
• Universitats 
• Portaveu del govern 

Quart tinent d’alcalde Miquel Davins Pey Regidor delegat de: 

• Comarca 
• Habitatge i Rehabilitació 

Cinquè tinent d’alcalde Ramon Bacardit Reguant Regidor delegat de: 

• Urbanisme i Paisatge 
• Mobilitat 

 

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

 

1. La responsabilitat política i de govern relatives a les competències municipals 
funcionalment atribuïdes als departaments agrupats sota l'àmbit o àrea al seu càrrec. 
(art. 43.3 ROFRJ). 

 
2. Representar, dins la ciutat, i en el referit àmbit temàtic, l'Ajuntament. (art. 21.1, lletra 

b) LLBRL). 
 
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres municipals. (art. 

21.1, d) LLBRL). 
 
4. Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu càrrec, en el 

marc de les directrius generals de l'Alcaldia relatives al comandament superior del 
personal i sense perjudici de les atribucions conferides per aquesta Alcaldia  al 
Regidor de l’Àrea de Governació.  

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

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

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

d’execució que, afectin o no a tercers i no hagin estat objecte de delegació d'aquesta 
Alcaldia a la Junta de Govern Local. (art. 43.3 del ROFRJ). 
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7. Les atribucions que, en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen legalment a 
l’Alcalde, seran exercides pel regidor responsable de cada Tinença d’Alcaldia, sense 
més limitacions que les previstes expressament per la llei, en relació a tots els actes 
d’incoació, instrucció, d’adopció de mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari 
del procediment, i de resolució i/o imposició de sancions, en tots els expedients 
administratius sancionadors la tramitació i/o impulsió dels quals correspongui a 
aquesta corporació municipal.  

8. Podran delegar  la signatura de tots els actes d’incoació, instrucció i tràmit dels 
expedients administratius a tramitar amb relació a les matèries atribuïdes a cada 
àmbit d’actuació, en els Caps de Servei, dintre del respectiu àmbit de competències 
materials, funcions i/o atribucions. En qualsevol cas, l'exercici d’aquesta delegació 
de signatura estarà sotmès a les limitacions que prescriu l’article 16 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, és a dir,  no altera la competència material de 
l’òrgan delegant. No és aplicable, en cap cas, a actes administratius d’imposició de 
sancions i/o multes de qualsevol mena, no és necessària la publicació per la seva 
validesa, i cal fer-ho constar en els actes administratius que es dictin. El regidor 
delegat responsable de cada àmbit i/o àrea material podrà limitar totalment o 
parcialment l’exercici d’aquesta delegació de signatura respecte dels responsables 
administratius a què es refereix, per raons d'ordenació interna en la distribució de les 
tasques administratives derivades de les matèries atribuïdes al seu àmbit respectiu 
d’atribucions, per simple instrucció interna, sense que sigui necessària la publicació 
de l’esmentada limitació per la seva validesa.   

 
Quart. Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a 
continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions 
que s’esmenten en el punt cinquè d’aquesta resolució:  
  

Regidor/a delegat/a Àmbit competencial Facultat resolutòria 

• Promoció Econòmica • Josep M. Sala Rovira Silvia Gratacós González 
• Comerç i Turisme • Josep M. Sala Rovira 

M. Olga Sánchez Ruíz • Seguretat Ciutadana • Josep M. Sala Rovira 

Àuria Caus Rovira • Participació Ciutadana, 
Joventut i Gent Gran • Antoni Llobet Mercadé 

Jordi Serracanta Espinalt • Medi Ambient i 
Sostenibilitat 

• Ramon Bacardit Reguant 

• Ciutadania, Barris i 
Serveis Urbans. 

• Ramon Bacardit Reguant 
 

Joan Calmet Piqué 
• Cultura • Antoni Llobet Mercadé 

 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i 
execució en relació amb les competències delegades que s’esmenten en el punt 
cinquè i no inclouen cap facultat resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent 
d’alcalde que tingui assignats els àmbits competencials corresponents, segons el 
quadre anterior. 

Cinquè. Els regidors/es esmentats/des en els punts primer i tercer anterior, 
s’integraran a les Àrees presidides i coordinades pel president de la Comissió 
Informativa corresponent.  

Aquestes Àrees seran les següents, amb expressió de les Regidories que les integren: 
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A. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ: 
  

President: El president de la Comissió Informativa d’Economia i 
Governació.  

Regidories: Governació 

  Hisenda 

  Promoció Econòmica 

  Comerç i Turisme 

  Seguretat Ciutadana 

  Comarca 

  Universitats 

B. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 

President: El president de la Comissió Informativa de Territori i 
Paisatge. 

 

Regidories: Urbanisme i Paisatge 

  Mobilitat 

  Medi Ambient i Sostenibilitat 

  Ciutadana, Barris i Serveis Urbans 

  Habitatge i Rehabilitació 

  

C. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

President: El president de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones. 

 

 Regidories: Cultura  

    Sanitat 

    Ensenyament 

    Serveis Socials, Acollida i Cooperació 

    Esports 

    Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran. 

     

Sisè. L’àmbit material de les delegacions conferides serà el següent: 
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JOSEP M. SALA ROVIRA 
 
1. Regidor delegat de Governació 

 
a.- Direcció i definició de les polítiques de gestió dels Recursos Humans de 

l’Ajuntament: Relació de llocs de treball, elaboració de la Plantilla Orgànica 
municipal, selecció de personal, formació contínua, règim econòmic del 
personal,  seguretat i salut laboral 

 
b.- Atorgament de llicències i permisos, declaració de situacions 

administratives del personal, designacions de comissions de servei. 
 

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

 
d.- Distribuir les retribucions complementàries del personal que no siguin fixes 

ni periòdiques, especialment allò que es refereix a les gratificacions 
extraordinàries a percebre per una sola vegada pel personal funcionari o 
laboral de l'Ajuntament que s’aculli a la jubilació voluntària anticipada. 

 
e.- Autorització de la percepció de les indemnitzacions previstes al Reial 

Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.  
 

f.- Deontologia del personal municipal i proposta respecte del règim 
d’incompatibilitats. 

 
g.- Direcció de la negociació col·lectiva: Conveni col·lectiu i acords de 

condicions laborals de tot el personal i tot allò que se’n derivi per al  seu 
compliment. 

 
h.- Contractació del personal laboral i nomenament del personal funcionari, 

aprovació de les bases de selecció de personal i dels procediments de 
provisió de llocs de treball. 

 
i.- Impuls i direcció dels processos de Modernització de l’administració 

municipal i de les reformes organitzatives derivades 
 

j.- Impuls i direcció dels processos de millora de l’atenció administrativa a la 
ciutadania 

 
k.- Direcció dels sistemes informàtics municipals i de l’aplicació de les noves 

tecnologies en l’administració municipal. 
 

l.- Resolucions en matèria d’estadística, censos i padró d’habitants. 
 

m.- Gestió de la rúbrica. 
 
n.- Vist i plau dels certificats emesos per l’administració municipal. 
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2. Regidor delegat d’Hisenda 
 

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

 
b. Resolucions en matèria de gestió tributària que corresponguin a l’òrgan 

polític delegant. 
 
c. Elaboració, direcció i execució del pressupost, d’acord amb les bases 

d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Manresa. 
 
d. Aprovació de padrons fiscals. 
 
e. Elaboració i execució  de les ordenances fiscals. 
 
f. Control i seguiment de les finances de les empreses municipals. 
 
g. Resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el règim 

d’intervenció, temporals o indefinides, incloses les modificacions, 
ampliacions, canvis de titularitat, baixes i altres incidències.  

 
h. Resolució de les llicències comercials de competència municipal 

 
i. Resolució de les autoritzacions d’ús de la via pública excepte per a obres, 

rases, serveis soterrats i guals. 
 

j. Resolució de la disciplina relativa als usos de la via pública, excepte per 
obres, rases, serveis soterrats i guals. 

 
k. Autoritzacions d’espectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter 

extraordinari. 
 
 
SILVIA GRATACÒS GONZÁLEZ 
 
3. Regidora delegada de Promoció Econòmica. 
 

a.- Desenvolupament de polítiques de concertació amb els agents socials dins 
de la promoció econòmica. 

 
b.- Promoció industrial i empresarial. 
 
c.- Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies en els 

diferents àmbits ciutadans. 
 
d.- Relacions institucionals amb els Consorcis Localret, TDT i Parc Central. 
 
e.- Gestió dels equipaments de suport a les empreses (CEDEM). 
 
f.- Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves 
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tecnologies. 
 
g.- Proposta de resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui 

el règim d’intervenció, s’exerceixin en espai privat o públic, incloses les 
modificacions, ampliacions, canvis de titularitat i baixes, amb excepció de 
les que tinguin caràcter temporal o extraordinari. 

 
h.- Polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra l’exclusió 

sociolaboral. 
 
i.- Direcció i gestió del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO). 
 
j.- Direcció i gestió de totes les Polítiques Actives d’Ocupació i de les ajudes 

per aquestes que es convoquin des de qualsevol administració i ens. 
 
k.- Direcció de l’observatori del Mercat de Treball i d’altres recursos 

d’informació. 
 
l.- Representació de l'Ajuntament de Manresa al Pacte Local per l'Ocupació, el 

Pacte Territorial del Bages (amb la direcció política de la seva Secretaria 
Tècnica) així com d'altres acords que poguessin sorgir i que afectin a 
ocupació, formació i economia social. 

 
m.- Impuls de l'economia social i de les clàusules socials (emmarcades en la 

xarxa de la compra publica ètica). 
 
n.- Interlocutor únic davant altres administracions en allò referent a ocupació, 

formació i economia social. 
 
o.- Proposta per a l’atorgament de llicències de taxis. 
 
p.- Servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris, relacions amb 

els contractistes gestors. 
 
4. Regidora delegada de Comerç I Turisme 

 
a.- Promoció i suport del comerç de la ciutat. 
 
b.- Proposta per a la concessió de les llicències comercials municipals. 
 
c.- Polítiques de mercats i fires de caràcter exclusivament comercial. 
 
d.- Direcció i execució del Programa d’Orientació pels Equipaments Comercials 

de Manresa. 
 
e.- Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives del 

comerç de la ciutat. 
 
f.- Gestió dels ajuts i subvencions al comerç. 
 
g.- Impuls i potenciació de les rutes turístiques de la ciutat. 
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h.- Promoció del turisme i participació en òrgans de promoció turística. 
 
i.- Difusió i promoció del patrimoni de la ciutat. 
 
j.- Lideratge d'un programa transversal d'Ocupació a l’Ajuntament de   

Manresa. 
   
 
M. OLGA SÁNCHEZ RUÍZ 

 
5. Regidora delegada de Seguretat Ciutadana 
 

a.- Prefectura de la Policia Local 
 
b.- Direcció i ordenació general dels serveis de la Policia Local en totes les 

actuacions i matèries pròpies de l’àmbit de seguretat ciutadana i del Cos de 
la Policia Local 

 
c.- Proposta en l’exercici de les facultats derivades de la legislació vigent en 

matèria de trànsit, seguretat viària i seguretat ciutadana 
 
d.- Foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat. 
 
e.- Direcció i coordinació de l’atenció a les emergències i dels serveis de 

Protecció civil. 
 
f.- Proposta en matèria de potestat sancionadora en relació a infraccions en 

que té competència l’alcalde, comeses contra l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos sempre que les 
infraccions hagin estat comeses en espais i vies públiques. 

 
g.- Proposta de les autoritzacions d’ús de la via pública excepte per a obres, 

rases, serveis soterrats i guals. 
 
h. Proposta de la disciplina relativa als usos de la via pública, excepte per 

obres, rases, serveis soterrats i guals. 
 

i. Representació de la ciutat a l’Associació de defensa Forestal del Pla de 
Bages. 

 
 
 
RAMON BACARDIT  REGUANT 
 
6. Regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge 
 

a.- Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística. 
 
b.- Direcció i impuls de les obres d’urbanització, construcció d’equipaments i 

infraestructures. 
 
c.- Seguiment de l’execució del Pla General d’Ordenació Urbana. 
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d.- Aprovació dels projectes d’urbanització. 
 
e.- Atorgament de llicències urbanístiques a excepció de les que afectin 

únicament i exclusiva a la via publica.  
 

f.-  Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, ordres 
d’execució i declaracions de ruïna. 

 
g.-  Resolució d’expedients sancionadors en matèria urbanística a excepció dels 

relatius a actuacions que afectin únicament i exclusivament a la via pública. 
 
h.- Control i protecció del sòl no urbanitzable. 
 
i.- Desallotjament d’edificis per raons de seguretat. 

 
j.-  Expedició de títol de dret funerari del Cementiri Municipal. 

 
k.-  Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques 

de serveis funeraris de la ciutat. 
 

l.- Resolucions dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina 
d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la potestat 
sancionadora. 

 
m.- Política de manteniment d’edificis i equipaments municipals. 
 
n.- Resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i monuments de 

caràcter historicoartístic. 
 

7. Regidor delegat de Mobilitat 
 

a.- Política municipal en matèria de mobilitat, transport públic, aparcaments i illes 
de vianants. 

 
b.- Política municipal en matèria del servei de parquímetres i del servei de grua 

que hi té adscrit. 
 
c.- Elaboració i execució del Pla de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
d.- Resolucions de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del 

domini públic, en el cas de companyies de serveis i de titulars de guals. 
 
e.- Resolució d’expedients de reclamacions per danys a la via pública, així com 

dels expedients sancionadors derivats de la mateixa causa. 
 

JORDI SERRACANTA  ESPINALT 
  
8. Regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat  
 

a.- Política municipal en matèria de protecció del medi ambient. 
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b.- Actuacions en l’àmbit de la sensibilització social. 
 
c.- Desenvolupament de l’Agenda 21. 
 
d.- Política municipal en matèria de residus. 
 
e.- Direcció, supervisió, control, i proposta respecte dels serveis de neteja de la 

via pública, recollida selectiva. Promoció i manteniment de parcs públics, 
jardins i espais verds. 

 
f.- Impulsió de mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables. 
 
g.- Seguiment en l’aplicació i execució de les ordenances reguladores de 

matèries mediambientals.  
 
h.- Proposta de resolució dels expedients de controls periòdics, revisions i 

disciplina d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosos els 
procediments sancionadors. 

 
 

JOAN CALMET PIQUÉ 
 
9. Regidor delegat de Cultura  
 

a.- Elaboració i desenvolupament del Projecte Cultural de Ciutat. 
 
b.- Planificació, programació i foment de la cultura. 
 
c.- Gestió d’equipaments culturals. 
 
d.- Foment de la interrelació entre les diverses cultures. 
 
e.- Política museística, arxiu històric, biblioteques i centres cívics. 
 
f.- Política de festes. 
 
g.- Impuls de la normalització lingüística. 
 
h.- Instrucció d’expedients d’honors i distincions i de denominació de vies 

públiques. 
 
i.- Desenvolupament del Pla d’equipaments Culturals conjuntament amb la 

Regidoria d’Urbanisme i Paisatge. 
 
j.- Proposta de resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i 

monuments de caràcter historicoartístic. 
   
10. Regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis  Urbans 
 

a.- Política de manteniment dels barris. 
 
b.- Política de seguiment de tots els serveis urbans: enllumenat, edificis, 
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jardineria, neteja i altres. 
 
c.- Seguiment de totes les qüestions relatives a la política de mobilitat i transport 

públic.  

d.- Gestió de situacions anòmales de l’habitatge als barris.  

e.- Política de manteniment de vies públiques i mobiliari urbà. 

f.- Direcció del servei de cementiri i de la política de serveis funeraris de la 
ciutat. Proposta de resolució sobre aquesta matèria.  

 
MIQUEL DAVINS PEY 
 
11. Regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació 
 

a.- Política de promoció de l’habitatge públic i de les mesures facilitadores de 
l’accés a l’habitatge 

 
b.-    Direcció i impuls de les estratègies de rehabilitació i renovació integral del 

nucli antic i especialment en el marc de la Llei de Barris. 
 
c.-  Resolució d’expedients d’atorgament de subvencions i altres ajuts en matèria 

de rehabilitació. 
 
d.-    Inspeccions tècniques d’edificis i cèdules d’habitabilitat. 
 
e.-    Gestió i manteniment del Parc d’habitatges públics 
 
f.-    Gestió dels informes sobre la disponibilitat i adequació dels habitatges. 

 
12. Regidor delegat de la Comarca 
 

a.-   Política de bon veïnatge i lideratge de la comarca. 
 
b.-    Gestió de las relacions amb les institucions de caràcter comarcal. 
 
c.- Representar a la ciutat en tots aquells organismes de caràcter comarcal com: 

Mancomunitat de Municipis del Bages per el Sanejament, Consorci del Bages 
per a la gestió de residus, Consorci de l’escorxador Comarcal del Bages, 
Consell Econòmic i Social del Bages i la Junta Permanent del Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Bages i altres. 

 
d.- Juntament amb el Consell Comarcal desenvolupar polítiques perquè el Bages 

sigui una comarca justa amb totes les persones. 
 
 
M. MERCÈ ROSICH VILARÓ 
 
13. Regidora delegada de Sanitat 
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a.-    Política municipal en matèria de salut pública en els seus vessants  de 
protecció i promoció de la salut. Direcció dels plans i programes d’educació 
sanitària i prevenció de la malaltia. 

 
b.-    Consum i control alimentari, atorgament de llicències sanitàries. 
 
c.-  Programa de salut escolar. 
 
d.-    Programes d’informació i sensibilització ciutadana sobre temes de salut 

pública i individual. 
 
e.-    Programa de prevenció de les drogodependències. 
 
f.- Relacions institucionals i de suport a les entitats, associacions, organismes i 

institucions en l’àmbit sanitari i sociosanitari. 
 
g.- Impuls i foment de les polítiques de concertació i coordinació dels serveis 

hospitalaris, d’atenció primària i sociosanitaris de la ciutat.  
 
h.-    Estudi i desenvolupament del mapa sanitari de la ciutat. 
 
i.- Política municipal en programes de zoonosi: cens d’animals domèstics, 

llicències d’animals potencialment perillosos, servei de recollida, eutanàsia i 
eliminació d’animals domèstics de companyia, control de la població de gats, 
urgències d’animals a la via pública, control de mossegades, control de la 
població de coloms, programa de desinsectació, desinfecció i desratització. 

 
j.- Potestat sancionadora en relació a infraccions en què té competència 

l’Alcalde, comeses contra l’ordenança municipal de tinença d’animals 
potencialment perillosos, sempre que les infraccions hagin estat comeses en 
interiors d’habitatges i domicilis particulars. 

 
14. Regidora delegada de Serveis Socials, Acollida  i Cooperació 
 

a.- Polítiques d’atenció social i d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit dels serveis 
socials. 

 
b.- Polítiques d’ajuts socials i econòmics a persones en situació de risc i/o 

d’exclusió social. 
 

c.- Propostes relacionades amb l’ús d’habitatges per a serveis socials. 
 

d.- Foment del voluntariat. 
 

e.- Atenció a la infància i a l’adolescència en risc social. 
 
f.- Seguiment i control del Pla de supressió de les barreres arquitectòniques i 

Pla de vialitat per a discapacitats motrius o visuals. 
 
g.- Atenció a les persones amb dificultats físiques,  psíquiques i sensorials. 

 
h.- Seguiment i control de la gestió relacionada amb els serveis i dispositius 
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assistencials d’atenció primària i especialitzada municipals. 
 
i.- Direcció i desenvolupament dels serveis i prestacions d’àmbit local derivades 

de l’aplicació de la Llei del Foment de l’autonomia personal. 
 
j.- Impulsar i dirigir els programes integrals d’immigració, la qual cosa inclou, 

entre altres: 
 

1. Afavorir la participació dels immigrants als diferents àmbits de la societat. 
2. Dur a terme les polítiques actives per a la ciutadania plena de la població 

immigrada, des de la igualtat de drets i deures. 
3. Prevenir i actuar davant de situacions i actes de racisme o intolerància 

que posin en perill la convivència ciutadana. 
4. Dur a terme polítiques d’acollida i d’informació de la població nouvinguda 

per garantir-ne una millor integració. Coordinar les accions que es duguin 
a terme des dels serveis municipals en els diferents àmbits: escolar, 
sanitari, esportiu. 

5. Sensibilitzar la població autòctona sobre el fet migratori, tant a nivell 
individual com associatiu, tot afavorint els espais i les activitats 
d’intercanvi i diàleg. 

6. Presidir i dinamitzar el Consell d’Interculturalitat i Migracions. 
7. Mantenir relacions amb les entitats i agents implicats en el fenomen 

migratori. 
 

k.- Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals i accions de solidaritat i 
cooperació internacional que es desenvolupin des de l’àmbit municipal. 

 
1. Programes de sensibilització i educació en valors solidaris i cultura de la 

pau 
2. Projectes i Pla Director de Cooperació 
3. Promoció del comerç just, el consum responsable i l’economia solidària 

  
l.- Direcció i gestió política de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. 
 
m.- Direcció i gestió política del treball sobre compra pública ètica a nivell 

municipal, local i català i representació de l’ajuntament de Manresa en la 
Xarxa Catalana de Compra Pública Ètica i d’altres iniciatives similars en 
temes de comerç just, el consum responsable i l’economia solidària. 

 
n.- Elaboració, direcció i gestió de un Pla d’Inclusió Social d’acord a la realitat 

actual així com la implementació de les seves accions. 
 
o.- Impulsar i dirigir els programes d’intervenció social adreçats a la infància i 

família que es desenvolupin des de l’àmbit municipal. 
 

p.- Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) 
 

q.- Servei de Suport i Intervenció en Famílies (SSIF) 
 
 
ANTONI LLOBET MERCADÉ 
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15. Regidor delegat d’Ensenyament 
 

a.- Política municipal en matèria educativa que afecti a les diferents etapes 
escolars establertes per llei, especialment a les etapes d’escolarització 
obligatòria, i segons l’àmbit competencial que correspongui. 

  
b.- Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius 

propis: Escola d’Art, Conservatori Municipal de Música i Escola Municipal de 
Música,  escoles bressol i llars d’infants municipals. 

 
c.- Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació 

educativa i suport a l’escolarització. Direcció de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització. 

 
d.- Impuls i suport a l’educació permanent i d’adults. 
 
e.- Relacions i suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa. 

 
f.- Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal. 
 
g.- Representació municipal en el consorci CISES. 

 
h.- Programes educatius de ciutat. 

 
16. Regidor delegat d’Universitats 
 

a.- Relacions institucionals en l’àmbit de la promoció universitària de la ciutat. 
 
b.- Foment de l’activitat de recerca científica i tècnica. 
 
c.- Foment de noves titulacions universitàries. 
 
d.- Impuls i suport al campus universitari i als serveis vinculats a la Universitat. 

 
 
ÀURIA CAUS  ROVIRA 
 
17. Regidora delegada de Participació Ciutadana, Jo ventut i Gent Gran 
 

a.- Política de relacions amb les entitats ciutadanes. 
 
b.- Estudi i revisió del Reglament de Participació Ciutadana i seguiment dels 

consells territorials de participació i del Consell de Ciutat. 
 
c.- Dirigir i gestionar els processos participatius de qualsevol caràcter en 

col·laboració de la regidoria competent de la temàtica i/o assumpte sotmès a 
participació ciutadana 

 
d.-  Impulsar i fomentar els pactes de proximitat. 
 
e.- Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals de joventut que es 

desenvolupin des de l’àmbit municipal. 
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f.- Política municipal en matèria de promoció i coordinació d’activitats dedicades 

als joves. 
 
g.- Control i seguiment de la gestió de les instal·lacions juvenils municipal. 
 
h.- Relacions amb entitats i moviments juvenils. 
 
i.- Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la gent gran que es 

desenvolupin des de l’àmbit municipal. 
 
j.- Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives de la 

gent gran. 
 
k.- Polítiques per afavorir la participació ciutadana de la gent gran amb l’objectiu 

d’aprofitar el coneixement d’aquest col·lectiu. 
 
 
Setè.   L’Alcaldia es reserva la resta de competències i potestats no delegades 
expressament en cap regidor o regidora ni en la Junta de Govern Local, i en especial 
les matèries reservades a esports, que comprèn a títol enunciatiu el següent:  

a.- Política en matèria esportiva. 
 
b.- Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives 

municipals. 
 
c.- Promoció de l’esport, particularment l’esport escolar. 
 
d.- Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives. 
 
e.- Propostes d’atorgament de distincions al mèrit esportiu. 
 

Vuitè.  De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de 
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, és 
competent per autoritzar un matrimoni civil, l’alcalde del municipi on se celebri el 
matrimoni o regidor/a en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la competència 
per autoritzar un matrimoni civil serà de l’Alcalde i, a més, mitjançant delegació 
conferida per aquesta Resolució, també l’exerciran els tinents d’alcalde.  
 
Novè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.  
 
En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva  mitjançant la incorporació del text 
següent:  

"en exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació 
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________” 

Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària.  
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Desè. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data d’aquesta 
resolució, i tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2011-2015, sense perjudici de 
la facultat d’avocació d'aquesta Alcaldia.  
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Onzè. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
regidors/es delegats/es, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les 
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà 
exercida la facultat de suplència en base a aquesta  resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la 
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.  

 
Dotzè.  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  7236, de 23 d’agost de 

2011, sobre activació del Pla d’Emergències per esp ectacles pirotècnics, 
per al dia 28 d’agost de 2011. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Activar pel dia 28 d’agost de 2011, i en fase d’alerta el Pla d’Actuació 
Municipal d’emergències per espectacles pirotècnics, aprovat pel Ple de la Corporació 
en data 16 de juliol de 2001, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya el dia 27 de setembre de 2001, d’acord amb les previsions tècniques que 
conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7237, de 23 d’agost de 

2011, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal d’emergències per 
Correfoc, per al dia 29 d’agost de 2011. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
  
“Primer.- Activar pel dia 29 d’agost de 2011, i en fase d’alerta el Pla d’Actuació 
Municipal d’emergències pel Correfoc, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 de 
juliol de 2001, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 27 de 
setembre de 2001, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
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2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  7589, de 9 de setembre 

de 2011, sobre nomenament dels regidors i regidores  que han de formar 
part del Consell de Districte. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.  Nomenar els/les regidors/es següents per tal que formin part del Consell de 

Districte corresponent per delegació d’aquesta Alcaldia: 
 

Regidor de districte Ponent: Olga Sánchez Ruiz 
Regidor de districte Nord: Jordi Serracanta Espinalt 
Regidor de districte Centre: Àuria Caus Rovira 
Regidor de districte Llevant: Joan Calmet Piqué 

 
Segon. Nomenar els/les regidors/es següents per ocupar la  Presidència de la 

Mesa del Consell, de conformitat amb les propostes formulades pels 
diferents Grups Municipals: 
 
Presidenta de la Mesa del districte Ponent : Ramon Bacardit Reguant 
President de la Mesa del districte Nord: Miquel Davins Pey 
President de la Mesa del districte Centre: Josep Ma. Sala Rovira. 
Presidenta de la Mesa del districte Llevant: M. Mercè Rosich Vilaró 

 
Tercer. Comunicar aquesta resolució als regidors/es afectats/des, a l’efecte 

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

sessió que tingui lloc.” 
 
  
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
 
3.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordr e del dia: Aprovació, si escau, 

de la declaració de compromisos dels socis del proj ecte CLIQ, sobre la 
promoció de la innovació a les PIMEs, en el marc de  la iniciativa 
comunitària de cooperació interregional. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat 
dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari 
presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 de setembre de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa participa, en qualitat de soci, en el projecte europeu CLIQ 
(“Creating Local Innovation through the Quadruple Helix”) sobre la promoció de la 
innovació a les PIMEs, en el marc de la iniciativa comunitària de cooperació 
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interregional Interreg IVC, cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i liderat per l’Ajuntament de Jyväskylä.  
 
L’Ajuntament de Manresa i la resta dels socis del projecte han promogut una 
Declaració CLIQ, amb l’objectiu que cada soci assoleixi el compromís de promoure i 
difondre la innovació entre les petites i mitjanes empreses i les persones 
emprenedores de totes les ciutats i els territoris participants al projecte, 
fonamentalment a través de la cooperació dels 4 principals agents de la innovació 
(administració, empresa, universitat i ciutadania), convençuts de la importància que 
tenen aquests factors per al desenvolupament econòmic i social. 
 
La declaració de compromisos del projecte CLIQ serà objecte de presentació i 
signatura en un acte públic que tindrà lloc a Brussel·les el proper dia 21 de setembre 
de 2011. 
 
L’Ajuntament de Manresa té voluntat d’adherir-se a l’esmentada Declaració i adoptar 
els compromisos que en ella es recullen. 
 
Per les raons exposades, l’Alcalde-President proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents 
 
 
A  C  O  R  D  S  : 
 
Primer.-  Aprovar la declaració de compromisos dels socis del projecte CLIQ, la qual 
es transcriu literalment a continuació: 

ATÈS que l'Estratègia Europa 2020 dóna prioritat al creixement intel·ligent, sostenible i 
inclusiu i reconeix el paper clau de la Unió de la Innovació en la consecució del mateix;  

ATÈS que la Comunicació sobre la Unió de la Innovació emesa el 6 octubre 2010 
exigeix un enfocament més estratègic sobre la innovació, amb la finalitat d'impulsar la 
recerca europea i la innovació i de transformar les idees en ocupació, creixement 
sostenible i progrés social;  

ATÈS que el president de la Comissió Europea, en la seva presentació al Consell 
Europeu el febrer de 2011, demana la simplificació de la innovació de la UE i del 
finançament de la R + D, juntament amb una forta voluntat política a tots els nivells;  

ATÈS que el Comitè de les Regions de la UE acull amb satisfacció els objectius i la 
forma de governança establerts a l'Estratègia Europa 2020, però subratlla que la seva 
eficàcia serà limitada si les autoritats regionals i locals només tenen un paper 
d'execució al final del procés de presa de decisió;  

ATÈS que el Quadre d'Indicadors de la Unió de la Innovació classifica els Estats 
membres dins de 4 categories: Líders de la innovació, Seguidors de la innovació, 
Innovadors moderats i Innovadors modestos;  

ATÈS que el Programa INTERREG IVC té per objecte promoure la cooperació regional 
per tal de millorar l'eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional a les àrees 
de la innovació i de l’economia del coneixement, entre d'altres;  
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ATÈS que, dins d'aquest context, el projecte CLIQ i els seus 16 socis de 10 països 
europeus tenen per objecte reforçar, tant la política de les autoritats locals, com la 
capacitat d’aquestes de donar suport a la innovació de forma més eficaç;  

ATÈS que el projecte CLIQ ha demostrat que la transició cap a una innovació més 
oberta i més centrada en el ciutadà requereix d’un canvi cultural a llarg termini de tots 
els agents implicats, així com una adaptació dels processos existents;  

ATÈS que els socis de CLIQ reconeixen que els governs locals comparteixen la 
responsabilitat d'aconseguir la Unió de la Innovació, i que el compromís de la UE amb 
la innovació només es podrà aconseguir si els actors locals, els ciutadans i les 
associacions civils comparteixen aquesta responsabilitat;  

ATÈS que els governs locals i regionals, com a representants de l'administració més 
propera a la ciutadania, han de liderar amb l'acció i mostrar amb l'exemple;  

ATÈS que els Estats membres es poden beneficiar d'una acció descentralitzada 
efectiva a nivell local, per tal de complir amb el seu compromís amb la Unió de la 
Innovació;  

ATÈS que moltes de les accions en l'educació, la innovació i l'esperit emprenedor, 
necessàries per a assolir una innovació inclusiva, entren en l'àmbit de competència del 
govern local o, si més no, aquestes accions no serien possibles sense el seu suport 
polític,  

NOSALTRES, els POLÍTICS i REPRESENTANTS de CLIQ, DECLAREM EL NOSTRE 
COMPROMÍS, EN EL MARC DE LES NOSTRES COMPETÈNCIES I CAPACITATS, A 
PROMOURE ACCIONS, PROJECTES I ESTRATÈGIES PER A: 

Donar suport al desenvolupament de les estructures civils, inclosa l’assignació 
suficient de recursos humans, a fi de promoure la innovació oberta i la participació 
ciutadana en la innovació;  

Mobilitzar la societat civil en els nostres respectius àmbits territorials per tal que 
participi en el desenvolupament de la Unió de la Innovació, esbossant les polítiques i 
les mesures necessàries per aplicar i assolir els objectius de la Unió;  

Crear mecanismes per a que els ciutadans i els usuaris presentin idees innovadores;  

Provar i posar en pràctica innovacions per a millorar els serveis públics;  

Establir una comunicació regular per a informar sobre la innovació als nostres 
ciutadans, empreses, proveïdors d'educació i de formació i als agents de la innovació;  

Proporcionar o orientar les nostres petites i mitjanes empreses cap a la inversió, el 
capital risc i altres fons d’innovació;  

Invertir en iniciatives, edificis i espais que donin suport a la innovació orientada cap a 
l'usuari;  
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Animar les diverses disciplines, organismes, serveis ciutadans i empreses a ubicar-se 
en espais d'innovació;  

Animar els centres d'innovació a tenir una política de portes obertes i a donar la 
benvinguda als ciutadans;  

Promoure les empreses innovadores i la innovació a la contractació pública;  

Donar suport al desenvolupament de les habilitats necessàries per a promoure la 
innovació a la nostra àrea;  

Explorar noves formes de reunir-nos, de parlar i de treballar que donin suport a la co-
creació i la coproducció amb els ciutadans;  

Facilitar el diàleg sobre els reptes d'aconseguir la Unió de la Innovació;  

Facilitar la creació de xarxes de negocis per a promoure la innovació;  

Promoure la creació de xarxes internacionals per a compartir coneixements i per a 
aprendre sobre la innovació;  

Advocar per una cultura on la innovació sigui valorada i on tothom sigui considerat un 
possible innovador;  

Fomentar un enfocament integrat de l'estratègia d'innovació a la nostra àrea, així com 
incloure altres organismes i agents locals en la planificació i execució d'aquesta 
estratègia;  

Compartir la nostra experiència i els nostres coneixements amb altres autoritats locals i 
agents de la innovació.  
 
Segon.-  Sotmetre l’esmentat acord a ratificació del proper ple de la corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde President perquè pugui signar la declaració, en 
representació de la Corporació municipal.” 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, explica que el programa 
CLIQ surt a proposta dels membres Eurotowns, projecte del qual la ciutat de Manresa 
en té la Presidència, per treballar en el camp de la quàdruple hèlix, en el camp de la 
innovació. La quàdruple hèlix és la universitat, l’empresa, l’administració i la  
ciutadania, i el que s’ha signat és una declaració de bones intencions de tots els socis 
del programa CLIQ per intentar que les accions proposades en totes les jornades 
tècniques que s’han anat portant a terme es puguin materialitzar en plans de treball 
per promoure la innovació de la petita i la mitjana empresa. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de l’acord adoptat 

pel Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2011 refe rent a la designació de 
representants municipals. 
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 21 de juliol de 2011, que es transcriu 
a continuació: 
 
 
 
 
“Antecedents de fet 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va 

designar, entre d’altres, representants municipals al Consell Plenari del 
Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus  i al Patronat de l’Hospital de 
Sant Andreu. 

 
2. Els estatuts del Consorci del Bages per a la Gestió del Residus estableixen que 

el Consell Plenari estarà format per 8 regidors/es de l’Ajuntament de Manresa, 
que representin proporcionalment els grups municipals, i que el president del 
Consell serà l’alcalde. En el citat acord plenari de 21 de juliol de 2011, es van 
designar 7 regidors/es com a vocals i l’alcalde com a president, motiu pel qual 
és procedent modificar l’acord adoptat, amb la designació d’un vocal més. 

 
3. El Reglament de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa determina que el 

Patronat d’aquest Hospital estarà format, entre d’altres membres, per l’alcalde i 
dos regidors/es de l’Ajuntament de Manresa. En el citat acord plenari de 21 de 
juliol de 2011, es va designar una regidora com a vocal i l’alcalde com a 
president, motiu pel qual és procedent modificar l’acord adoptat amb la 
designació d’un vocal més. 

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

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

 
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la corporació que, amb 
l’informe previ de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, adopti el següent   

 
ACORD 
 
 
Primer.   Modificar l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2011, en el 

sentit de designar la regidora Àuria Caus Rovira  com a vocal representant de 
l’Ajuntament de Manresa en el PATRONAT DE L’HOSPITAL DE SANT 
ANDREU, de manera que els representants de l’Ajuntament de Manresa en 
aquest Patronat seran: 

 
Patronat de l’Hospital de Sant 
Andreu 

President:  
Valentí Junyent Torras 
Vocals: 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Àuria Caus Rovira 
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Segon. Modificar l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2011, en el 
sentit de deixar sense efectes la designació de la regidora Sílvia Gratacós 
González i designar els regidors Albert Pericas Riu i Adam Majó Garriga  com 
a vocals representants de l’Ajuntament de Manresa en el Consell Plenari del 
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS , de manera que 
els representants de l’Ajuntament de Manresa en aquest Consorci seran: 

 
Consorci del Bages per a la gestió de 
residus 

Consell Plenari: 
President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
Ramon Bacardit Reguant 
Jordi Serracanta Espinalt 
Josep M. Sala Rovira 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Joan Vinyes Sabata 
Domingo Beltran Arnaldos 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
 
Comissió Executiva: 
 
Vicepresident:  
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Vocal: 
Josep M. Sala Rovira 
 

 
El secretari presenta l’esmena de l’alcalde, de data 15 de setembre de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“En el dictamen 3.2 de l’ordre del dia del Ple convocat per al dia 15 de setembre de 
2011, s’ha detectat un error material  en el punt segon de l’acord, en el sentit que, 
 
on diu: 
 
 “ ...  i designar els regidors Albert Pericas Riu  i Adam Majó Garriga com a vocals 
representants de l’Ajuntament de Manresa en el Consell Plenari del CONSORCI DEL 
BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS ...”,  
ha de dir:  
 
“ ...  i designar els regidors Sebastià Llort Prat i Adam Majó Garriga com a vocals 
representants de l’Ajuntament de Manresa en el Consell Plenari del CONSORCI DEL 
BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS ...” , tal com correctament es diu en el 
quadre de membres representants de l’Ajuntament en el Consell Plenari del Consorci.” 
 
El senyor Antoni Llobet,  del Grup Municipal de CIU, explica que en el Ple del dia  21 
de juliol es va aprovar tot el cartipàs i el que el que es porta és una modificació de dos 
elements puntuals, fruit de dos errors comesos i només imputables a l’equip de 
govern. El tema de la participació en diversos organismes no es va fer de la manera 
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precisa en dos casos concrets: un és la participació del govern de l’Ajuntament de 
Manresa al Patronat de l’Hospital de Sant Andreu, en el qual la interpretació que es va 
fer de dos membres de l’Ajuntament no era així, sinó que era dos membres més 
l’alcalde, que és el president, per tant, ja es van nomenar l’alcalde com a president i, 
com  a vocal, la Maria Mercè Rosich i ara porten a aprovació la incorporació d’Àuria 
Caus Rovira. I l’altre cas que es presenta és el Consorci del Bages per a la gestió de 
residus, que va passar el mateix, no eren vuit persones, sinó que eren vuit persones 
més l’alcalde com a president, per tant aquí sí que s’han fet algunes modificacions que 
ja estan parlades amb els diversos grups, en el sentit que en el Consorci del Bages per 
a la gestió de residus, hi havia la participació dels grups municipals, excepte el dos 
grups que tenen dos regidors, amb el fet que augmentem en una persona la presència 
en el Consorci, el que s’ha fet com a equip de govern es proposar d’eliminar una de les 
persones que hi havia en nom del govern, per tant, la senyora Sílvia Gratacós, no 
formarà part del Consorci del Bages per a la gestió de residus i així podran incorporar, 
els dos grups que no tenien representants i que seran el senyor Sebastià Llort Prat per 
Plataforma per Catalunya i el senyor Adam Majó Garriga, per la Candidatura d’Unitat 
Popular. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separada dels dictàmens inclosos en els 
punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia, cosa que és acceptada per l’assentiment dels 
presents.  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la redistribució de 

l’aplicació pressupostària 323.0.489.20, relativa a  dinamització educativa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 20 de desembre de 2010, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
Pressupost municipal, que, entre d’altres, conté l’aplicació pressupostària 
323.0.489.20, relativa a subvencions nominatives que requereix de modificació de les 
previsions inicials. 
 
Amb la finalitat d’esmenar aquesta mancança i completar les quanties i entitats 
destinatàries de subvencions nominatives, s’ha emès l’informe pertinent que s’adjunta 
a l’expedient, en el que es proposa que l’assignació nominativa es faci amb la 
distribució especificada en l’acord primer d’aquest dictamen. 
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
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d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels 
pressupostos municipals, quedant regulat el procediment al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Per l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 323.0.489.20 
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària 323.0.489.20: Dinamització  educativa 
 
La nova redacció de l’aplicació serà: 
 
Aplicació pressupostària 323.0.489.20: Dinamització educativa.  
 
Subvencions nominatives  .......................... ............................................91.895,- € 
 

- AV Sant Pau         22.000,- € 

- AMPES per llibres 43.000,- € 

- AMPANS 3.000,- € 

- AMPES per beques 23.895,- € 
 
 
 
Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de les esmentades aplicacions 
pressupostàries per un termini de 15 dies a efectes de reclamacions, de tal manera 
que de no presentar-se’n cap s’entendrà la modificació definitivament aprovada, cas 
en el que es publicarà el text de l’acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva 
entrada en vigor. 
 
Tercer.-  Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de quanta documentació sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
El secretari presenta el dictamen, de 7 de setembre de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 17/2011, dins del Pressupost municipal  vigent. 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al 
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Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits generats per ingressos, a fi i efecte d’habilitar el 
crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits generats per ingressos,  
degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits generats per ingressos amb càrrec a majors 
ingressos, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que 
no es poden demorar fins a l’exercici del 2012. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/2011 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 17/2011 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 
 

 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que es tracta 
d’acceptar una subvenció per un import de 6.757,00 euros i fer una redistribució en 
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l’apartat de la Dinamització Educativa, on unes subvencions nominatives increment el 
seu import.  
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1 i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 
CiU, 4 GMS i  2 CUP) i 7 abstencions (2 ERC, 3 PP i 2 PxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.2 i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 
CiU, 4 GMS i  2 CUP) i 7 abstencions (2 ERC, 3 PP i 2 PxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós del “Pla Especial 

urbanístic de protecció d’arbres i arbredes d’inter ès municipal al terme 
municipal de Manresa”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, d’1 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de febrer de 2011, aprovà provisionalment el 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ D’ARBRES I ARB REDES 
D’INTERÈS MUNICIPAL  DE MANRESA , redactat per Phragmites SL, per encàrrec 
d’aquest Ajuntament, a l’empara d’allò que disposa els articles 67.a) i 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU). 
 
En data 9 de març de 2011 va tenir entrada a la Direcció General d’Urbanisme el Pla 
aprovat provisionalment així com una còpia de l’expedient administratiu per tal que el 
mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva. 
 
En data 16 de maig de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central adoptà l’acord d’aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció 
d’arbres i arbredes d’interès municipal de Manresa, supeditant-ne la seva executivitat a 
la presentació d’un text refós verificat per l’òrgan que l’aprovà provisionalment, és a dir, 
el Ple municipal, que incorporés les prescripcions que s’hi assenyalen: 
 

1.1_Cal que els articles 10.2 i 10.3 diguin de manera clara i sense ambigüitats qualsevol 
modificació, sigui de índole normativa o bé de modificació dels annexes del document es 
farà d’acord amb el que fixa l’article 96. Modificació de les figures de planejament urbanístic 
del TRU 1/2010 
 
1.2_Cal excloure de la normativa l’article 15 i incorporar-ho en la memòria del document 
 
1.3_Cal incorporar en l’article 18, les actuacions que es preveuen en l’article 36,37, i 40.4, 
atès que són actuacions específiques que no es regulen en el règim general dels actes 
subjectes  a llicència urbanística 
 
1.4_Cal que en l’article 34 es llistin i es descriguin els usos que són incompatibles, atès que 
és inconcret la forma de referir-s’hi 
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1.5_Cal que en la fitxa de cada element es regulin els usos específics per a cadascuna de 
les fitxes 
 
1.6_Cal, pel que fa al títol V, excloure’l del document. 

 
2_Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment 
de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de 
juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport 
informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans 
de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 

 
En data 12 d’agost de 2011 l’arquitecta de Planejament ha emès informe en què 
s’enumeren punt per punt les prescripcions fixades per la comissió Territorial 
d’urbanisme de la Catalunya Central en l’acord de 16 de maig i s’explica la solució que 
s’ha aplicat a cada una d’elles. Així, en l’esmentat informe  es proposa l’aprovació del 
Text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció d’Arbres i Arbredes d’interès 
municipal, amb la incorporació de les prescripcions assenyalades o en el seu cas la 
seva justificació, per tal de donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, i fent constar que en cap cas comporten canvis 
substancials en el Pla Especial. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local. La competència per a l’aprovació definitiva correspon a la Comissió territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb els articles 80.b) i 81 TRLU. 
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6 
Reglament Llei d’Urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

 
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
1r. Aprovar el Text refós del “Pla especial urbanís tic de protecció d’arbres i 
arbredes d’interès municipal del terme municipal de  Manresa” , redactat per 
Phragmites SL, Enginyeria i consultoria ambiental, per encàrrec d’aquest Ajuntament, 
amb la incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 16 de maig de 2011, que són, 
en síntesi: 
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Memòria 

- Substitució de les referències al DL 1/2005 per les del DL 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el TRLU 

- Introducció del contingut de l’article 15 en el punt 5 Conveniència i Justificació 
del Pla especial 

- S’afegeix Annex III 
 
Ajustos a les fitxes 

- Ajustos puntuals i canvis de referències en relació amb els canvis de la 
normativa 

 
Modificacions normativa 

- Les modificacions principals es troben als articles 10, 18, 23, 24, 29, 34 i 42 
- S’ha eliminat l’article 15 i  el títol V infraccions i sancions 
- Altres ajustos puntuals en coherència amb les prescripcions. 

 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , per 
triplicat exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement 
d’expedient, per tal de donar-hi la conformitat i ordenar-ne la publicació al DOGC, a 
efectes de la seva executivitat.” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de C iU, demana l’aprovació 
definitiva del Text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció d’Arbres i Arbredes, 
que fa referència al contingut del Pla Especial que recollia específicament la protecció 
d’aquells arbres i arbredes que s’incorporen al catàleg de conjunts botànics d’interès 
municipal i també el catàleg dels elements botànics d’interès municipal.. Els ordenava i 
els regulava amb l’objectiu d’establir les mesures necessàries per a l’adequada 
preservació, consolidació, foment i millora i gestió dels arbres i arbredes que 
configuren el patrimoni natural de Manresa.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla Especial Fàbrica Nova i text refós de la no rmativa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge i Mobilitat, 
de 6 de setembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ Per Resolució d’Alcaldia de data 16 de març de 2011 fou aprovat inicialment la 
“Modificació puntual del Pla Especial “Fàbrica Nova ” i Text Refós de la 
Normativa ”, promogut per Servihabitat XXI, SAU, a l’empara d’allò que disposen els 
articles 85 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació 
d’anuncis en els diaris El Periódico de Catalunya de 15 d’abril de 2011, el Regió7 de 
21 d’abril i, i també en el Butlletí Oficial de la Província de 17 de maig del mateix any. 
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Així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini 
que va des del dia 18 d’abril del 2011 fins el dia 26 d’agost de 2011. 
  
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat informes als organismes afectats 
per raó de llur competència respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament 
d’oficis a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació, a la 
Secretaria de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura, tots ells de la 
Generalitat de Catalunya. Posteriorment, en data 18 de maig, es sol·licitar també 
informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

En data 20 de maig de 2011 s’ha rebut informe de la Secretaria de Territori i Mobilitat 
que constata que el document s’adequa a les determinacions del pla territorial de les 
Comarques Centrals. En data 24 de maig de 2011 es rep informe de la Direcció 
General de Comerç en el qual es fixen una sèrie de prescripcions el compliment de les 
quals són imprescindibles per tal que l’informe s’entengui favorable. Igualment, el 
Departament de Cultura emet el seu informe favorable en data 30 de juny de 2011, 
sempre i quan es tinguin en compte les seves recomanacions relacionades amb 
l’article 61 i 49 de la Normativa. Resta pendent l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, si bé consta l’informe que l’empresa Aigües de Manresa, SA de data 20 de 
juliol certificant  la disponibilitat de recursos i capacitat de tractament de les aigües 
residuals per l’àmbit del Pla. 

Així mateix, durant el tràmit d’audiència i informació pública, s’ha presentat la següent 
al·legació.  

 
Data Registre  Al·legant Representant 
24.05.11 32.536 FÀBRICA NOVA PARC, S.L. (...) 

 
En informe emès pel Cap del Servei d’Urbanisme de 29 de juny de 2011 proposa 
l’estimació parcial de l’al·legació, concretant els termes en què es proposa aquesta 
estimació, i els motius pels quals no poden ser admesos en la seva totalitat.  

A banda de les prescripcions establertes pels organismes sectorials, en la resolució 
d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’una altra prescripció; 
que és la  “d’esmenar l’error material del quadre núm. 3, pàg. 25 corresponent a la 
ocupació de la UE que és 2.081m2” 

En data 2 de setembre de 2011 ha estat presentat el nou document de Modificació 
puntual del Pla especial Fàbrica Nova, el qual ha estat examinat pel Cap de la Secció 
de Planejament i informat per aquest en data 5 de setembre, de forma favorable, atès 
que incorpora les prescripcions assenyalades a més de les modificacions derivades de 
l’estimació parcial de les al·legacions. El mateix informe conclou que les modificacions 
no comporten una alteració substancial del document, per la qual cosa proposa que 
s’aprovi provisionalment  la “Modificació puntual del Pla Especial “Fàbrica Nova ” i 
Text Refós de la Normativa”.  
 
L’article 89.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que 
n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva; en aquest l’òrgan competent és el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, previ informe de la Comissió territorial d’urbanisme de la 
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Catalunya Central i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (art. 98 TRLU), atès que 
la present modificació de pla especial suposa alterar la zonificació o ús urbanístic dels 
espais lliures. El termini per a l’aprovació provisional és de dos mesos des del finiment 
del període d’informació pública. 
 
En relació als informes dels organismes afectats, ha estat emès l’informe de caràcter 
favorable amb prescripcions del Departament de Cultura, de Comerç i de Territori i 
Mobilitat. Si bé manca el de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha transcorregut el termini 
que preveu l’article 85.5 TRLU 

La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
 
A C O R D S 
 
1r. Estimar Parcialment les al·legacions  formulades per (...), com  a representant de 
FÀBRICA NOVA PARC, S.L. d’acord amb els fonaments i les argumentacions que 
s’exposen en l’informe emès pel Cap de Servei  d’Urbanisme  de 29 de juny de 2011. 
 
2n. Aprovar provisionalment  la Modificació puntual  del Pla Especial “Fàbrica 
Nova” i Text Refós de la Normativa” , de conformitat amb els articles 67.a) i 89.5 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
3r. Trametre a la Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , triplicat 
exemplar, la modificació de Pla Especial aprovada provisionalment en l’apartat 
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes 
de que n’emeti el corresponent informe, i un cop emès, si s’escau, es procedeixi 
d’igual manera per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya , de conformitat amb allò 
disposat a l’article 98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost). 
 
4rt. Sol·licitar al Conseller de Territori i Sosten ibilitat  l’aprovació definitiva del 
present Pla Especial, si s’escau, un cop emesos els informes favorables de la 
Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona i de la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 98 TRLU.” 
 
El Senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , demana el vot favorable del 
dictamen consistent en l’aprovació provisional del document de modificació de Pla 
general de Fàbrica Nova, en el sentit de resoldre les al·legacions presentades per part 
de l’empresa Fàbrica Nova Parc SL, referents a poder desenvolupar en diferents fases 
part de l’edificació i que recull les recomanacions realitzades pel Departament de 
Cultura, en el sentit de mantenir unes estructures consistents en uns pilars. També 
explica que el document recull una esmena d’error material. 
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El senyor Adam Majó, de la Candidatura d’Unitat Pop ular,  comenta que ells 
celebren que amb aquest dictamen es resolgui un conflicte que hi havia entre una 
empresa de la comarca i l’altra empresa que no és de la comarca, però tot i així no 
votaran favorablement el dictamen, perquè en el Projecte global de la Fàbrica Nova, 
tant el que hi havia fins ara, com el que es presenta ara amb la nova propietat, hi ha 
molts aspectes que no comparteixen. Aclareixen el sentit de seu vot, i per tant 
s’abstindran. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 CiU, 4 
GMS, 2 ERC, 3 PP i 2 PxC) i 2 abstencions (CUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA  D’ENSENYAMENT  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la con validació del conveni de 

col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de  la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al finançam ent de l’Escola de 
Música Municipal, curs 2010-2011. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ensenyament de 4 d’agost 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ Segons el que disposa el vigent Conveni Marc signat el 9 de juliol de 2008 entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment de 
les escoles de música i dansa de titularitat de l’Administració local de Catalunya; el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha de col·laborar en el 
sosteniment de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i 
les despeses de funcionament de les escoles de música i/o dansa . 
 
El 18 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Manresa va presentar una  sol·licitud de 
subvenció al Departament d’Ensenyament per al sosteniment de l’Escola de Música 
Municipal de Manresa, curs 2010-2011. 
 
En data 29 de juliol de 2011 i amb registre d’entrada E-2011-43886, la Generalitat de 
Catalunya ens ha tramés el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
de Manresa per al finançament de l’Escola de Música Municipal durant el curs 2010-
2011, amb data 22 de juliol de 2011. 

L’esmentat conveni preveu una subvenció a l’Ajuntament de Manresa per import de 
115.200,00€, si bé aquesta quantitat podrà ser ampliada una vegada aprovats els 
pressupostos de la generalitat per a l’any 2011 i sempre que existeixi crèdit adequat i 
suficient. 
 
Així mateix, és d’aplicació l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en virtut 
dels qual els ens locals poden exercir activitats complementàries de les pròpies 
d’altres administracions Públiques i, en particular les relatives als conservatoris i 
escoles de música.  
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Segons preveu l’article 27 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació, els poders públics garantiran l’exercici efectiu del dret a l’educació mitjançant 
una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els 
sectors afectats, que atengui adequadament les necessitats educatives i la creació de 
centres docents. 

 
Pel que fa referència a l’organització, accés i titulació dels ensenyaments professionals 
de música i dansa són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’Educació. 
 
Respecte a la signatura de convenis de col·laboració són d’aplicació els articles 303 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i l’article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.   
 
En relació a la possibilitat de convalidació dels actes administratius, l’article 67 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, l’Administració podrà subsanar els vicis dels actes 
administratius a través de la convalidació dels actes anul·lables. 
 
En aplicació  dels articles 2.1 d) i article 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, reguladora de les Hisendes Locals, els recursos de les hisendes locals poden 
estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran 
aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades. 

Pel que fa referència a l’òrgan competent, l’article 30é de les Bases d’execució del 
pressupost per l’any 2011 preveuen la possibilitat d’acceptació per Ple quan l’ens 
concedent així ho sol·liciti. 

D’acord amb la clàusula quarta del conveni signat el 22 de juliol de 2011 entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, 
s’estableix que per poder efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord 
del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.  
 
Vistos els  informes emesos per la tècnica d’educació i per la tècnica d’administració 
general, ambdós de data 4 d’agost de 2011 
 
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent: 

ACORD 
PRIMER.- Convalidar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola 
de Música Municipal, curs 2010-2011, amb data de 22 de juliol de 2011. 

 
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció establerta en el conveni 
esmentat, de conformitat amb la seva clàusula segona, per un import màxim de 115.200 
€, sens perjudici de l’ampliació que es pugui produir quan la Generalitat de Catalunya 
aprovi el pressupost per l’any 2011.” 
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El senyor Antoni LLobet, del Grup Municipal de CiU,  manifesta que volen donar el 
vistiplau a la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per 
l’atorgament de la subvenció per part del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, per les places de l’Escola de Música de la ciutat de Manresa. Aclareix 
l’apartat segon de la clàusula primera del conveni i llegeix aquest paràgraf textualment, 
en el qual es diu que la subvenció serà de 300 euros i explica  que posteriorment es va 
fer públic que hi haurà una addenda al conveni, en el sentit d’oferir una subvenció de 
160 euros per plaça , la qual cosa implicarà uns 460 euros per plaça subvencionada. 
 
La senyor Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialista , diu que volen matissar que el 
fet de signar un acord de conveni per rebre una subvenció sempre es positiu. Però vol 
que es recordi que fins l’any passat la subvenció era de 600 euros per alumne i que 
ara hi ha hagut una davallada inicial del 50%, el que suposa uns 300 euros. Comenta 
que tot i que s’hagi pogut dir que hi haurà un augment de 160 euros posteriors, el 
conveni que signaran no parla de l’import sinó només diu que hi hauran els 300 euros i 
una posterior augment sempre en funció de la disponibilitat dels pressupostos de la 
Generalitat. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, manifesten que la 
subvenció és insuficient, ja que s’està parlant d’un curs que ja està tancat i que ara ja 
no es possible repercutir el dèficit generat en les famílies usuàries i en el curs present  
també ja estan els preus aprovats i les matrícules realitzades, i les condicions 
econòmiques comunicades a les famílies. No ho troben just i, per tant, no votaran a 
favor i  s’abstindran en la seva votació. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP , diu que sí que hi votaran a 
favor perquè es tracta de rebre subvencions i sempre són necessàries, però 
manifesten que això agreuja una situació de precarietat i indefinició que pateixen les 
escoles de música no només a nivell financer sinó també des del punt de vista 
normatiu com a ensenyament que no és reglat ni deixa de ser-ho. També diu que si les 
escoles de música necessitaven una reforma, creuen que amb un pitjor finançament la 
situació encara s’agreuja més. 
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU , vol deixar clar que qui té la 
mancança de subvenció és l’Ajuntament de Manresa i en cap cas l’Escola de Música, 
ja que l’Escola de Música rebrà exactament la subvenció prevista i no se’n ressentirà 
en el curs 2010-2011 que ja s’ha acabat ni en el curs 2011-2012 en el qual les tarifes 
ja estan aprovades. Creu que important matissar aquest tema ja que diu que en 
l’escola de música no repercutirà. És cert que seria greu que repercutís en l’Escola de 
Música, cosa que no serà, l’Ajuntament organitzarà la situació perquè no se’n 
ressenteixi l’Escola de Música. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, diu que un cop escoltades 
les explicacions del senyor Llobet explicant que les retallades no afectaran directament 
a l’Escola de Música, canviaran el sentit del vot i votaran favorablement. 
  
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde, en atenció a les intervencions demanades  sobre determinats punts, 
proposa alterar l’ordre del dia, en el sentit de pa ssar a tractar primer els punts 
sobre la renda mínima d’inserció, que són el 7.3 de l GMS, el 7.8 de la CUP i, 
posteriorment, s’ha presentat una esmena del GMS, E RC i CUP a aquestes 
proposicions.  
 
7.3 Proposició del Grup Municipal Socialista sobre la renda mínima 
 d’inserció. 
 
El secretari presenta la proposició del GMS, de 8 de setembre de 2011, que es 
transcriu a continuació:  
 
“ La Llei del PIRMI es va aprovar l'any 1997 a partir d'un acord de TOTES les forces 
polítiques i socials de Catalunya. Es basa en els principis d'igualtat, solidaritat i 
subsidiarietat, regula la Renda Mínima d'Inserció com un dret de caràcter universal 
garantit pel sistema de serveis socials de responsabilitat pública. La finalitat de la 
Renda Mínima d'Inserció és prestar el suport adequat a totes les persones a qui els 
calgui per tal d'atendre les seves necessitats bàsiques per a viure en societat amb els 
recursos convenients per a mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció 
socials i laborals. 
 
Per a assolir la seva finalitat, la Renda Mínima d'Inserció es desenvolupa en 
prestacions i actuacions de serveis socials, salut, ensenyament, formació d'adults, 
prestacions econòmiques i accions de suport per a la integració social i laboral. L'ajut 
econòmic bàsic és d'uns 420 euros i la prestació mitjana està sobre els 500. Cal tenir 
em compte que es té present la unitat familiar que es beneficiària del programa, més 
enllà de titular. En aquests moments la RMI està actuant sobre més de 100.000 
persones a Catalunya. És una prestació que autoritza el Departament de Benestar 
Social i Família, paga el Departament de Treball i fan el seguiment els ajuntaments. 
Atès que- Durant el mes d'agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
Renda Mínima d'Inserció (RMI) (en el seu article 62). 
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Atès que – Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62).  
 
Atès que- El Govern de la Generalitat de Catalunya va canviar temporalment la forma 
de pagament de la RMI i va aprovar, el 30 d'agost de 2011, un nou Decret de 
desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció que modifica substancialment 
els requisits per participar i mantenir-se al programa. 
 
Atès Que - Els canvis en el sistema de pagament, l'establiment de mesures per igualar 
les prestacions de tots els beneficiaris, revisant a partir de l'agost del 2011 tots els 
expedients que superin el Salari Mínim Interprofessional i negant la manca i possibilitat 
d'ampliació de la partida pressupostària per a la Renda Mínima d'Inserció. 
 
Atès Que - Aquests fets han comportat greus problemes als usuaris que estaven 
esperant rebre dita prestació, així com greus problemes als professionals per manca 
d'informació que ha comportat greus incidents en algunes unitats territorials. 
 
Atès Que - La modificació i la manca d'informació i reducció d'aquesta prestació, 
provoca situacions d'extrema gravetat per l'usuari. I que, davant la situació de crisi en 
la que es troba aquest país, els professionals atenen a famílies i persones vulnerades 
que cada cop es troben en situacions més greus d'exclusió social. 
 
Per aquest motiu, el PSC de Manresa proposa al Ple de l'Ajuntament de Manresa els 
següents acords: 
 
Primer. Fer arribar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i 
Ocupació la disconformitat de l'Ajuntament de Manresa davant la mala gestió duta a 
terme en relació al PIRMI. Pel canvi temporal en el sistema de pagament, per la 
manca d'informació als usuaris i professionals, i per les molèsties i angoixes que han 
ocasionat aquestes decisions. 
 
Segon. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i 
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que 
aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així com 
un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral. 
 
Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat que es replantegi les modificacions fetes 
a la Renda Mínima d'Inserció per evitar majors situacions d'exclusió social i pobresa, 
possibilitant una major igualtat i justícia social. 
 
Quart.  Donar suport a l'acord entre la Generalitat i les entitats municipalistes (FMC-
ACM) per treballar conjuntament en el desenvolupament del reglament i aplicació dels 
criteris del PIRMI. 
 
Cinquè. Demanar a la Generalitat de Catalunya ampliar el treball conjunt per obtenir in 
major consens, fent participar als Col·legis professionals, als Agents socials i Grups 
Parlamentaris”.  
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de millorar l’atenció a les 

persones receptores de la RMI i de prolongar les aj udes als aturats sense 
subsidi. 
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El secretari presenta la proposta del Grup Municipal de la CUP, de 5 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació:  
 
 
“Atès que el passat mes d’Agost el departament de Benestar social i Família de la 
generalitat de Catalunya va introduir un seguit de canvis en el procediment per cobrar 
la RMI com a conseqüència dels quals aproximadament un 20 % dels receptors es van 
quedar sense rebre l’assignació corresponent a aquell mes. 
 
Atès que aquestes mesures es van prendre sense avisar prèviament ni als usuaris ni  
als treballadors de Serveis Socials d’aquest Ajuntament i en un mes en que l’atenció al 
públic és mínima, i que això va provocar nombroses situacions d’indefensió i va 
agreujar encara mes les dificultats de subsistència de moltes de les persones que 
reben la RMI. 
 
Atès que l’ajuda estatal de 400 euros per als aturats que hagin exhaurit  la prestació de 
l’atur està previst que s’acabi d’aquí a 5 mesos. 
 
Atès que els sistema econòmic actual no és capaç de garantir els mitjans per guanyar-
se la vida dignament a tots els seus ciutadans i que, per tant, l’administració no pot 
desentendre’s d’aquelles persones que estan en situació d’atur prolongat o amb 
dificultats per assolir unes condicions de vida dignes. 
 
Proposem 
 
1. Que l’Ajuntament de Manresa faci arribar una queixa al Departament de Benestar 
social i Família de la Generalitat de Catalunya pels canvis introduïts en la forma de 
rebre la RMI del passat mes d’Agost 
 
2. Que des del Programa d’ajuts individualitzats dels Serveis socials de l’Ajuntament 
de Manresa es compensi de forma immediata a totes aquelles persones que no van 
rebre la RMI del mes d’Agost i que des d’aquest mateix organisme es consideri que 
l’haurien d’haver rebut, i que es reclami a la Generalitat de Catalunya la quantitat 
corresponent. 
 
3. Que es faci arribar al Ministeri de treball del Regne d’Espanya una reclamació a 
favor de la prolongació indefinida de l’ajuda de 400 euros als aturats que no rebin cap 
altre subsidi.” 
 
El secretari presenta l’esmena dels grups municipals del PSC, ERC i CUP, de 15 de 
setembre de 2011, que es transcriu a continuació:  
 
“ La llei del PIRMI es va aprovar l’any 1997 a partir d’un acord de TOTES les forces 
polítiques i socials de Catalunya. Es basa en els principis d’igualtat, solidaritat i 
subsidiarietat, regula la Renda Mínima d’Inserció com un dret de caràcter universal 
garantit pel sistema de serveis socials de responsabilitat pública. La finalitat de la 
Renda Mínima d’Inserció és prestar el suport adequat a totes les persones a qui els 
calgui per tal d’atendre les seves necessitats bàsiques per a viure en societat, amb els 
recursos convenients per a mantenir-se i per a afavorir-ne la inserció o la reinserció 
socials i laborals.  
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Per a assolir la seva finalitat, la Renda Mínima d’Inserció es desenvolupa en 
prestacions i actuacions de serveis socials, salut, ensenyament, formació d’adults, 
prestacions econòmiques i accions de suport per a la integració social i laboral. L’ajut 
econòmic bàsic és d’uns 420 euros i la prestació mitjana està sobre els 500. Cal tenir 
en compte que es té present la unitat familiar que és beneficiària del programa, més 
enllà del titular. En aquests moments la RMI està actuant sobre més de 100.000 
persones a Catalunya. És una prestació que autoritza el Departament de Benestar 
Social i Família, paga el departament de Treball i fan el seguiment els ajuntaments. 
 
ATÈS QUE - Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62). 
 
ATÈS QUE - El Govern de la Generalitat de Catalunya va canviar temporalment la 
forma de pagament de la RMI i va aprovar, el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de 
desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció que modifica substancialment 
els requisits per participar i mantenir-se al programa. 
 
ATÈS QUE –  Els canvis en el sistema de pagament, l’establiment de mesures per 
igualar les prestacions de tots els beneficiaris, revisant a partir de l'agost del 2011 tots 
els expedients que superin el Salari Mínim Interprofessional i negant la manca i 
possibilitat d'ampliació de la partida pressupostaria per a la Renta Mínima d'Inserció.  
 
ATÈS QUE - Aquests fets han comportat greus problemes als usuaris que estaven 
esperant rebre dita prestació, així com greus problemes als professionals per manca 
d'informació que ha comportat greus incidents en algunes unitats territorials. 
 
ATÈS QUE -  La modificació i la manca d'informació i reducció d'aquesta prestació, 
provoca situacions d'extrema gravetat per l'usuari. I que, davant la situació de crisi en 
la que es troba aquest país, els professionals atenen a famílies i persones vulnerables 
que cada cop es troben en situacions més greus d'exclusió social  
  
ATÈS QUE -  Per altra banda, està previst per part del Govern Espanyol finalitzar 
d’aquí 5 mesos amb l’ajut 400 € per als aturats que ja havien exhaurit la prestació 
d’atur. 
 
Per aquest motiu , el PSC, ERC i CUP de Manresa proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Manresa els següents acords: 
 
Primer.  Fer arribar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació la disconformitat de l’Ajuntament de Manresa davant la mala gestió duta a 
terme en relació al PIRMI. Pel canvi temporal en el sistema de pagament, per la 
manca d’informació als usuaris i professionals, i per les molèsties i angoixes que han 
ocasionat aquestes decisions. 
  
Segon. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que 
aquests 0puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així 
com un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral. 
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Tercer.  Demanar al Govern de la Generalitat que es replantegi les modificacions fetes 
a la Renda Mínima d’Inserció per evitar majors situacions d'exclusió social i pobresa, 
possibilitant una major igualtat i justícia social. 
 
Quart.  Donar suport a l’acord entre la Generalitat i les entitats municipalistes (FMC-
ACM) per treballar conjuntament en el desenvolupament del reglament i aplicació dels 
criteris del PIRMI.  
 
Cinquè.  Demanar a la Generalitat de Catalunya ampliar el treball conjunt per obtenir 
un major consens, fent participar als Col·legis professionals, als Agents socials i Grups 
Parlamentaris. 
 
Sisè . Que es faci arribar al Ministerio de Trabajo  e Inmigración una reclamació a favor 
de la prolongació indefinida de l’ajuda de 400 € als aturats que no rebin cap altre 
subsidi.”  
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Montserrat Cercós Planas, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat intervenir en relació a la Renda Mínima 
d’Inserció. 
 
La senyora Montserrat Cercós, manifesta que és perceptora de la PIRMI, i degut a la 
forma de pagar-li el passat mes d’agost ha patit danys que vol que es faci saber a qui 
va decidir aquesta mala gestió. Comenta que quan en data 1 d’agost va veure que en 
el seu compte corrent el saldo era de 0,0€ va quedar parada i durant els tres dies 
següents només tenia l’esperança que tot fos un error. Degut a què l’import no 
canviava, va decidir anar a l’assistent social, amb la sorpresa que hi havia molta més 
gent afectada i que la informació la donaven en grups, per només comunicar que 
s’havien d’esperar. Comenta que va sentir tristesa en veure el patiment de moltes 
famílies i el fet de pensar que hi havia famílies amb un patiment superior li creava una 
sensació de culpabilitat. 
Diu que el dia 9 li va arribar el xec i el dia 16 una carta avisant-la del xec que havia de 
rebre.  
Havia de fer un pagament i per no poder liquidar-lo a l’hora li va suposar 57€ 
d’impostos de retard i es pregunta si algú li tornarà. Explica que sentia vergonya per 
totes bandes i el fet s’agreujava quan veia que no podia pagar el lloguer del pis. Però 
el que més l’avergonyia era com explicar-li a la seva filla de 16 anys uns fets que ja no 
podien quedar amagats, amb la reacció de la filla dient-li que marxaria uns dies a casa 
del seu pare, per així no gastar a casa. 
Continua dient que està intranquil·la, ja que resta a l’espera de la resolució del seu 
expedient, posant en dubte la seva aprovació. Explica que ha patit un dany econòmic i 
quatre de morals degut a la ràbia i la impotència. Ha explicat una vivència personal i 
comenta que en nom de totes les altres persones, no volen caritat ni volen ser uns 
expedients. Comenta la senyora Cercós que volen gaudir del dret d’un sou i d’un 
treball digne. I volen que a les generacions que hi ha al davant se’ls pugui oferir una 
societat de normalitat i oportunitat. No desitgen precarietat per als presents, però els 
conviden a posar-se en la pell dels menys afavorits, perquè quan es prenguin 
decisions siguin més encertades. 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialist a, comenta que en nom del seu 
grup i en nom de tots els companys de Catalunya, des del primer moment ja van 
denunciar la mala gestió de com es va portar el tema de la reducció i retallades de la 
RMI per part del govern de la Generalitat. Comenta que els va indignar i que el millor 
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exemple ha estat les explicacions de la senyora Cercós. Volen denunciar com a primer 
punt la mala gestió, el fet d’actuar sense prèviament anunciar-lo a les famílies ni als 
professionals que s’ho van trobar d’un dia per l’altre. EL segon és denunciar el fet que 
s’hagi justificat el fer la desmantellació de la PIRMI sota un enfocament econòmic, diu 
que hi ha crisi econòmica, que s’han de revisar els serveis de l’estat de benestar, 
reconeixen que s’està en un moment de transformació però no a qualsevol preu. La 
PIRMI és el darrer recurs que tenen moltes famílies que no cobren res més, és una 
xarxa de protecció social que en el seu moment es va activar i aprovar amb el consens 
de totes les forces polítiques, perquè enteníen que evita situacions de pobresa, de 
privació econòmica i d’exclusió social i, per tant, fonamental. Creu que si la situació 
econòmica en aquests moments és prou greu perquè un govern hagi de prendre 
aquestes decisions, no critiquen les decisions, critiquen la manera i el tipus de decisió. 
Diu que s’ha de reformar l’estat del benestar, que s’ha de reformar el sistema de la 
PIRMI, però que no es retalli a qualsevol preu i que sigui d’una manera dialogada, no 
com s’ha fet, primer retallant, no avisant, retirant les ajudes i desprès ja es veurà. Creu 
que s’ha de treballar, dialogar amb els professionals que diàriament treballen en 
aquests casos i amb consens, amb els assistents i treballadors socials que han 
elaborat els seu manifest i que demanen el mateix, conjuntament. 
També volen denunciar el fet d’imposar unes prioritats de govern amb les que no estan 
d’acord, i no estan d’acord que s’utilitzi l’excusa econòmica per retallar drets 
fonamentals i bàsics, diu que no es pot atacar allò que és vital per algunes famílies. 
Explica que, igualment que fa dos o tres mesos es van manifestar públicament en 
contra les retallades en el camp sanitari i en el camp educatiu, ara volen defensar tots 
els drets que consideren que són fonamentals en el camp de l’assistència social. 
Comenta que presenten la moció signada conjuntament amb les forces polítiques 
d’ERC i de la CUP, denunciant aquests fets i que arribin a la Conselleria de Benestar i 
Família i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació, volen que arribi la disconformitat, tot i 
que saben que ja està arribant per altres sectors, i la gent que surt al carrer, però 
creuen que han de manifestar el malestar. Volen demanar al govern de la Generalitat 
que replantegi alguna de les modificacions, ja que el sistema de pagament ja està 
rectificat, però per tal d’evitar més situacions de risc socials i exclusions socials caldria 
revisa-les. Saben que hi ha un principi d’acord amb les entitats municipals (la 
Federació de Municipis i l’ACM), volen donar suport als acords als que ja s’han arribat, 
però també demanen que l’ampliïn i tinguin en compte els col·legis professionals, els 
agents socials i els grups parlamentaris per fer la reforma, sense retallades dràstiques 
i amb els prejudicis que han portat. A petició del grup municipal de la CUP, han 
incorporat un punt en el sentit de demanar que les ajudes atorgades pel Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, es prolonguin de manera indefinida per a aquells aturats que no 
reben cap altre subsidi. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, explica que amb el testimoni 
de la senyora Montserrat Cercós es posa de manifest fins a quin punt va ser un error la 
mesura presa per la Generalitat el passat mes d’agost, per prendre mesures sense 
avisar ni als afectats ni als treballadors socials sobretot a l’agost, quan menys 
capacitat de reacció hi ha tant de les persones afectades com de les administracions 
properes a les administracions locals, i fer-ho de forma general sense descriminar 
casos ni situacions. Creu que comporta un plantejament de criminalització de la 
pobresa que no es acceptable, sobretot diu, perquè la societat no es capaç de garantir 
a tots els seus membres mitjans per guanyar-se la vida dignament. Creu que la 
pobresa no es un problema personal de la Montserrat o de qui sigui, és un problema 
social i polític. I, per tant, creu que els polítics i l’administració tenen l’obligació 
d’atendre i donar sortides a la gent a qui la nostra societat no és capaç de donar-li 
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mitjans per guanyar-se la vida dignament. Insisteixen que en la moció conjunta que 
han fet amb ERC i el Grup Socialista, han demanat que s’inclogués una referència a 
l’ajuda de 400€, que es dóna des del Ministeri de Treball a les persones que han 
exhaurit el subsidi d’atur, ja que entenen que la RMI va ser pensada per un determinat 
perfil, i que hi ha moltes persones que han deixat de cobrar l’atur i no entren en el perfil 
de RMI. Les persones necessiten opcions per buscar feina i formar-se i creuen que se 
n’ha de fer càrrec el Ministeri de Treball mentre aquestes competències les tingui el 
Ministeri de Treball espanyol, no només les competències sinó també els pressupostos 
que les acompanyen. 
 
El senyor Pere Culell, del  Grup Municipal d’ERC, comenta que és cert que hi havia 
un informe de l’any 2010 sobre l’avaluació i reforma del PIRMI, copiat pels consellers 
Mena i Cleries, que diferenciava el PIRMI en dos sistemes, un per persones amb risc 
d’exclusió social i l’altre per risc d’exclusió laboral però susceptibles de tornar a entrar 
en un itinerari ocupacional. Pensa que la intervenció de la senyora Cercós ha estat 
clara i que això ha passat amb moltes persones que esperaven que arribés el dia 1 per 
cobrir despeses i creu que s’ha estat insensible amb aquesta angoixa previsible que es 
produiria pels 10 dies de retard. S’hauria de ser generós amb els vulnerables i creu 
que la gestió no hauria de fer oblidar mai a les persones. La manca d’informació no 
només ha estat pels professionals sinó també per als ens locals. I els professionals 
que són els que entenen i coneixen els casos personals, donant la gestió de la PIRMI 
a una empresa externa sense els coneixements necessaris per portar-lo endavant. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, explica que com a grup 
municipal que no és ponent de la proposta, i  desprès de sentir els arguments dels que 
ho proposen, els agradaria sentir els arguments del govern i després ja es 
pronunciaran 
 
L’alcalde  comenta que es farà l’exposició per part de la regidora de Serveis Socials de 
l’equip de govern i posteriorment entrarien els dos grups abans que tornès a tenir el 
torn de paraula la senyora Cercós si ho considera oportú, abans de votar l’esmena. 
Explica que com que hi ha hagut una esmena conjunta de tres grups, es farà el 
procediment que sigui la regidora qui parli primer,  desprès PxC i PP de menor a 
major, i desprès la possible intervenció de la senyora Montserrat Cercós. 
 
La senyora Maria Mercè Rosich, del Grup Municipal d e CiU, agraeix la presència 
del testimoni de la senyora Cercós i diu que ella personalment també l’ha viscut durant 
tot el mes d’agost. Diu que durant tot l’agost els Serveis Socials de l’Ajuntament han 
treballat intensament per donar cobertura i resposta a moltes persones que com la 
Montserrat estaven en situació de neguit i intranquil·litat. Vol agrair de manera molt 
clara i rotunda com els serveis, els tècnics i administratius de l’Ajuntament han afrontat 
i han estat capaços de portar a terme d’una forma creativa i ben portada la resolució 
d’informar, controlar i orientar perquè la realitat és que ells també estaven molt poc 
informats. Es ratifica i es vol sumar a tots els presents, amb la senyora Montserrat i 
amb tots els usuaris que han patit aquestes circumstàncies i comenta que la forma de 
com s’han fet les coses no ha estat la correcta. Afegeix dient que accepta la moció, ja 
que la forma de com s’han fet les coses i com s’han portat a terme, com d’un dia per 
l’altre sense prèvia informació, es van trobar en una situació d’alarma, incertesa, 
inseguretat i trasbals per tots, començant pels propis tècnics d’aquest Ajuntament i 
també es vol sumar a tots els tècnics de tots els ajuntaments. 
Creu que podria ratificar, firmar i com equip de govern reforçar, però defensa el decret 
dient que està molt ben elaborat, pensat i gestionat  ja que donada la crisi econòmica 
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actual no es pot donar cobertura a tothom. Tot i que la forma no ha estat la correcta, sí 
que el fons anava més enllà de la forma, ja que es volia valorar i detectar el frau de 
persones que sota aquesta situació de dificultat social o d’emergència social l’estaven 
practicant i això obligava a que les persones mereixedores d’aquest ajut no el podrien 
tenir.  
Tornar a ratificar que les formes no han estat les correctes, però defensa el decret, 
dient que hi ha punts del document que diu que les persones siguin vulnerables i 
tinguin problemes que necessiten l’ajuda de la Generalitat la tindran i que des dels 
ajuntaments tindran la cobertura necessària de recursos socials per fer front a les 
persones amb necessitats socials. Torna a explicar que estaria d’acord en signar la 
moció si fes referència bàsicament a la forma de com s’ha fet, però no estan d’acord 
amb punts que consideren que el fons ha estat precís en base als recursos més 
reduïts i que realment s’ha de detectar les persones mereixedores o no de la PIRMI, ja 
que donaria peu a què el frau continués existint. Diu que és coneixedora d’anècdotes 
de persones que estaven de vacances i que a corre cuita han tornat per cobrar la 
PIRMI. Explica que no votaran en conjunt favorablement la moció però reconeix que la 
forma no ha estat l’adequada. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , diu que tothom té dret a un 
lloc de treball i una vivenda digna, i diu que si això no es pot tenir, l’estat Central o de 
Catalunya, hauria d’ajudar a les persones que es troben com la senyora Cercós. No té 
cap dubte que això hauria de ser així, sigui la persona que sigui. Comenta que sempre 
hi ha gent que s’aprofita i que per culpa d’aquestes persones que fan el frau, d’altres 
haurien pogut cobrar els diners. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, explica que volia sentir 
primer els arguments del govern per una qüestió de forma ja que entenen que hi ha 
una proposta.  
 
El seu grup entén que la gent que cobra la prestació de la PIRMI, és gent necessitada 
socialment perquè per això l’està cobrant en aquests moments. 
Creu que el problema de la PIRMI és un problema de gestió en si mateixa, que es va 
començar amb el govern del tripartit i que el nou govern de CiU ho ha fet ara. 
Considera que el concepte de la PIRMI s’ha de modificar, reestructurar i reorientar, ja 
que tal i com està concebuda actualment no afronta les realitats reals de la ciutadania. 
Diu que hi ha persones que estan cobrant i no els hi correspon cobrar la PIRMI, i hi ha 
casos que haurien de tenir accés a aquest subsidi i que per la situació pressupostària 
actual no poden accedir-hi. Això no vol dir que el govern de CiU ho faci bé, creu que és 
bo el reconeixement per part de la regidora Rosich que el govern de CiU ho ha 
gestionat molt malament i han de pagar justos per pecadors. Consideren que cal 
reorientar el sistema de la prestació, comparteixen alguns punts de la proposta, 
sobretot el tema de la informació, i la manca de recursos d’un dia per l’altre, que 
bàsicament són per la supervivència del dia a dia. Diu que tenen raó els grups que han 
presentat la proposta en aquest punt, i diu que també tenen raó quan volen instar a 
que es replantegin les modificacions de les prestacions de la RMI per majors 
situacions d’exclusions socials ja que caldria modificar-les, i diu que els paràmetres 
que inclouen el tercer punt és que s’ha de plantejar la manera de com es dóna la 
PIRMI per evitar les situacions d’exclusió social i de pobresa. Entenen que s’han de 
desenvolupar més recursos per poder-ho fer, però creu que no s’han d’enviar 
missatges d’engany a la ciutadania en aquests moments, sabent que no hi ha recursos 
per poder afrontar les necessitats, i que hagi governs que per intentar pal·liar els fraus 
que es deriven hagin de matar mosques a canonades. I per donar els ajuts a la gent 
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que realment ho necessita, és fàcil dir que posant diners ja es pot solucionar. I no és 
així perquè tant PSC com ERC han sortit d’un govern en què saben perfectament amb 
quins recursos van deixar les arques de la Generalitat de Catalunya. No poden 
compartir el criteri d’“en falten, doncs n’hi afegim més”, ja que creu que és aquella 
política de l’estruç, de no voler conèixer la realitat, ni de saber en quin posicionament 
està el govern i la societat. Dubta que hi hagi gent que vulgui cobrar la PIRMI i no 
vulgui trobar un lloc de treball. Està convençut que tota aquesta gent el que vol primer 
és tenir un lloc de treball per deixar de cobrar qualsevol ajut. Creu que les polítiques 
haurien d’anar orientades a intentar donar ajut a les economies productives per 
generar llocs de treball i no per continuar engruixint un element distorsionador de la 
PIRMI. El PP entén que es vulgui demanar al Ministeri de Treball que continuï donat 
l’ajut dels 400€ però també haurien d’entendre que, si posen això, també poden 
continuar demanant ajuts socials en la mateixa proposta. Haurien preferit que fessin 
dues propostes diferents, ja que ara una cosa és per la Generalitat i l’altra pel 
Ministerio. No votaran en contra d’aquesta proposta, perquè entenen el sentit que hi ha 
darrera d’això, el sentit de les persones que hi ha al darrera i que reben aquests ajuts, 
però tampoc no la poden votar a favor, ja que cal ser una mica més curós, una mica 
més responsable i no jugar amb els ciutadans, en un sentit social, d’aquesta manera. 
És per això que s’abstindran.  
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialist a, diu, en referència a les 
paraules del senyor Javaloyes, que no es volen donar missatges d’engany  quan es 
fan propostes d’aquestes i es demana que es destinin més recursos als temes socials, 
Ja saben que els recursos són menors i que les arques de les Administracions 
públiques estan pitjor. Ja ho saben, però això no vol dir que un govern que és qui pren 
les decisions destini els diners allà on cregui que s’han de destinar. I el GMS creu que 
s’han de destinar als temes socials, perquè és ara quan més es necessiten, quan la 
gent està més malament, i això no és donar missatges d’engany, no estan dient que 
els pressupostos es dupliquin, estan dient que el què hi ha, en comptes de destinar-ho 
a “x” polítiques, es destini a les polítiques socials que són educació, sanitat i serveis 
socials. És el que han dit fins ara i el que seguiran dient. Si presenten aquesta moció 
no és per donar espectacle ni per quedar bé, potser és la diferència entre els que es 
consideren gent d’esquerres i els que es consideren de dretes, que les prioritats són 
diferents. I per a ells, la prioritat són les persones, ho han estat sempre. En tot cas,  i 
per contestar a la senyora Rosich, diu que estan d’acord en què la forma no ha 
agradat a ningú, però preguntaria si només no ha agradat la forma, ja que tant 
important és la forma com el fons, i  tampoc no estan d’acord amb el fons. No estan 
d’acord en com s’ha tractat la PIRMI, no estan d’acord que tot s’enfoqui amb un tema 
econòmic, no estan d’acord en què es digui que es canvia el sistema de pagament 
perquè hi ha gent que fa frau. Es pregunta si no hi ha gent que fa frau en altres 
sistemes de pagament. Per exemple, si hi ha gent que fa frau en l’atur, ningú no ha de 
cobrar l’atur? Evidentment que s’aturaria el país i seria un desastre. Doncs això és el 
que han fent amb la PIRMI.  
Tal com diuen a la proposició si s’ha de reformar la PIRMI, que es faci, entenen que el 
moment actual ho demana, com també s’ha de reformar tot l’estat del benestar, però 
no es pot justificat tot només en el frau.  
L’altra reflexió que faria és el de la priorització. Recorda que el Govern de 
Convergència a la Generalitat ha suprimit l’impost de successions de les grans 
fortunes i, per tant, es deixen d’ingressar 50 milions d’euros en successions, quantitat 
que es pretén estalviar de la PIRMI. Això és prioritzar. El seu grup, abans de treure 
l’impost de successions hauria revisat el model de PIRMI d’una altra manera.  
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Finalment, diu que ja sap que a l’Ajuntament de Manresa reben tot el suport de la 
responsable política  i, per tant, no dubten que ho han passat malament i que ha estat 
un estiu complicat. No dubten de la seva bona gestió, però, en tot cas, veien que no 
només estan en desacord amb la forma, pregunta que faran per fer arribar aquest 
descontentament al Govern de la Generalitat.  
 
El senyor Adam Majó, de la Candidatura d’Unitat Pop ular,  diu que podrien estar 
tota la nit parlant d’aquest tema, però que, en tot cas, hi ha algunes qüestions que 
voldria deixar clares: El senyor Javaloyes diu que no hi ha recursos, però de recursos 
n’hi ha, per exemple el 10 % del PIB que se’n va a Espanya i no torna, o tots aquells 
diners que es destinen a l’exèrcit espanyol o a la Casa Reial. De recursos n’hi ha, tot 
és qüestió de saber on se’ls vol gastar cada un. Ja saben que el PP prefereix gastar-
los amb la Casa Reial, amb Espanya o amb l’exèrcit, és la seva opció política, però no 
poden dir que no hi ha recursos. També hi ha riquesa a la societat, el que passa és 
que està mal repartida, i una manera de repartir-la millor és mitjançant els impostos. 
També mitjançant altres sistemes més expeditius, que també són interessants. També 
recorden que la Generalitat ha suprimit l’impost de successions i també recorden que 
aquest Govern d’esquerres que deia la senyora Díaz que hi ha a Espanya, ha estat 
disminuint i retallant impostos durant 8 anys i, fins i tot, alguns membres d’aquest 
Govern espanyol han dit que retallar impostos és d’esquerres i han fet un IRPF menys 
progressiu, eliminant impostos com el de patrimoni. Per sort o per desgràcia, les 
culpes estan molt repartides.   
Segur que hi ha frau tal com diu la senyora Rosich, com també hi ha frau a altres 
nivells, com per exemple l’IBI; i no per això es carrega a tots els manresans, per si de 
cas, una morterada de l’IBI. Hi ha frau, doncs que es detecti i es millorin els sistemes 
de detecció, però no han de considerar que tots els receptors de la RMI són sospitosos 
de frau, que és el que s’ha fet. Però és que a més, preferiria que hi hagués un 10 o un 
20 % de frau en la PIRMI, però que a canvi tothom qui realment la necessités estigués 
cobert, que no pas al revés, que per detectar frau es deixés gent sense cobrar-la. 
Estan parlant de quantitats minses, sobretot si les comparen am el frau fiscal o l’evasió 
d’impostos. Per tant, si en algun lloc s’ha de ser una mica menys dur i una mica més 
permissiu s’ha de ser amb els febles i no amb els poderosos, que és amb els qui s’està 
sent suau i feble. 
 
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU,   diu que està d’acord amb el 
que s’ha dit perquè realment no es pot jugar amb les persones, i menys amb les 
persones vulnerables, però si llegeixen el Decret s’adonen que té un motiu. Quan les 
persones que tenien l’atur ja no el tenen i, per tant, requereixen d’una prestació social, 
quan cada vegada són més les persones que necessiten d’aquesta prestació, és quan 
el Govern s’alerta i diu que no hi ha recursos per tothom. Per tant, es busca una 
mesura de valoració per saber qui realment ha de rebre la PIRMI o arribarà un moment 
en què no es tindran diners ni recursos per poder distribuir. Aquí el que hi ha hagut, 
bàsicament, és un canvi en la forma. Tal com deia la senyora Cercós, el dia 1 de cada 
mes es rebia la quantitat en un compte bancari, mentre que aquest mes d’agost s’ha 
rebut un xec nominal que ha tardat 3, 4,5 ... 10 dies. I aquí les persones que han tingut 
realment el problema són les que han tingut un canvi de domicili, les persones que no 
tenien un lloc on ubicar-se i aquest xec ha quedat una mica penjat. Les persones, 
però, han anat cobrant, no el dia 1 i entén que moltes persones es refiaven d’aquests 
diners. Quan un govern s’adona que no hi ha recursos, quan s’adona que hi ha d’haver 
recursos per a les persones vulnerables, per tal d’evitar la pobresa i la marginació 
social, és quan ha detectar quines persones realment mereixen i han de continuar 
tenint aquesta prestació i les persones que no. 
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L’Ajuntament de Manresa ja ha manifestat al Conseller que la forma no li havia 
agradat, però quan s’analitza el Decret i es valora cas per cas, un s’adona que 
realment té un sentit, encara que paguin justos per pecadors. Com a grup municipal, si  
suprimissin el punt 3r i 6è de l’esmena conjunta que presenten GMS, ERC i CUP 
valorarien la seva posició de vot.  El punt 3r perquè creuen que el Decret és correcte i 
el punt 6è perquè creuen que a les persones que es troben en aquesta situació, les 
han d’ajudar molt més que només donar-los-hi diners, han de reforçar la seva 
autoestima, la seva capacitat, han de donar-los capacitat i poder per deixar de rebre la 
prestació, ja que això voldria dir que són persones que tenen feina, que poden lluitar 
per si mateixes i que, realment, la caritat no agrada a ningú. Una de les funcions dels 
Serveis Socials és potenciar la persona, donar-li capacitat per tirar endavant, no 
simplement donar uns diners i la seva tasca va en aquesta direcció, de 
l’acompanyament que volen a fer les persones que reben la prestació perquè d’aquí a 
poc temps no hagin de cobrar-la. Si no es retiren els punts 3r i 6è el seu vot serà 
desfavorable. 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialist a,  diu que en el punt 3r es diu:  
“Demanar al Govern de la Generalitat que es replantegi les modificacions fetes a la 
Renda Mínima d’Inserció per evitar majors situacions d'exclusió social i pobresa, 
possibilitant una major igualtat i justícia social”, i el punt 4t diu: “Donar suport a l’acord 
entre la Generalitat i les entitats municipalistes (FMC-ACM) per treballar conjuntament 
en el desenvolupament del reglament i aplicació dels criteris del PIRMI”. Per això 
creuen que treure el punt 3r no té sentit, ja que va lligat al 4t. En tot cas acceptaríem 
retirar el punt 6è i acceptar la proposta que feia el PP, de plantejar aquest punt per 
separat i presentar-lo en un altre Ple. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,   diu que en el punt 4t ja es diu 
clarament que el Govern de la Generalitat està d’acord a parlar amb les entitats 
municipalistes i, per tant, és a partir d’aquest marc que es decidirà si cal o no 
replantejar-se el Decret. El que no votaran és que s’insti al Govern de la Generalitat a 
replantejar-se’l,  pels motius manifestats clarament per la regidora de Serveis Socials, 
en el sentit que hi estan d’acord en el fons. Amb la seva abstenció estan disposats a 
fer que arribi al Govern de la Generalitat que no s’està d’acord amb la forma que s’ha 
fet. Si no es proposa la votació en els termes manifestats per la regidora de Serveis 
Socials, el seu vot serà en sentit desfavorable. 
En referència a la intervenció de senyora Díaz diu que s’ha d’anar alerta perquè en un 
tema prou sensible com el que s’està parlant ara, s’aprofiti per fer un míting sobre 
dretes i esquerres. S’ha d’anar en compte perquè si el Govern de CiU és de dretes i el 
PSC és d’esquerres, han de tenir clar que un govern d’esquerres és el que ha congelat 
les jubilacions, el que ha disminuït el sou dels funcionaris, un govern d’esquerres és 
qui acaba de reformar la Constitució per fer dèficit 0, un govern d’esquerres és el que 
demana al govern de dretes de Catalunya que en comptes de disminuir un 10 % el 
pressupost el disminueixi el 20 %, un govern d’esquerres de la Generalitat va fer que 
l’impost de successions es disminuís, amb la conseqüent disminució de diners que 
s’han deixat d’ingressar en el pressupost de la Generalitat. Insisteix que han d’anar 
alerta perquè estan parlant d’una problemàtica molt sensible i sempre sembla que han 
d’acabar fent aquest discurs fàcil dels uns i els altres. Han d’assumir i respectar que la 
ciutadania va decidint en cada moment qui governa, tant en els moments que estan 
governant com en els que no i, per tant, tots han de tenir clar que fan en cada moment 
i quines decisions prenen els governs d’uns i altres. Si les pensen bé, potser ja no 
tindran tan clar que uns són d’una manera i els altres d’una altra d’una manera tan 
taxativa. 
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La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialist a, diu que el què els diferencia 
és el fons.  Com que el punt 3r parla explícitament del fons,  no el retiren  i el Grup de 
CiU està en tot el dret de votar la seva moció. 
 
La senyora Montserrat Cercós,  en referència a la intervenció del senyor Javaloyes, 
diu que el regidor del PP ha dit que si no s’hagués fet aquest control, ella aquest mes 
no hauria cobrat. Vol dir que no està d’acord en això, perquè els diners ja hi eren i creu 
que, de rebot, hi ha hagut uns beneficiaris que no s’ho esperaven, que han estat les 
entitats bancàries. A ella, el xec li va enviar l’entitat bancària, per tant, mentre feien el 
paperet i el sobre aquests dies ja els tenien i els han anat molt bé.  
I vol acabar la seva intervenció amb una pregunta: “Dels diners que s’han pogut 
atrapar dels fraus, que són molts milions, que se’n farà? 
  
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que potser no s’ha 
explicat prou bé, ja que en cap moment ha volgut dir que la senyora Cercós no havia 
de cobrar. Segurament que tant ella, com tots els ciutadans que cobren la PIRMI, es 
mereixen i tenen el dret de cobrar-la el dia que els correspon. En absolut ha posat en 
tela de judici que la senyora Cercós fos mereixedora de la prestació.  
Quant a la pregunta que ha formulat la senyora Cercós, diu que ell no és ningú per 
contestar-la però ha de creure que la Generalitat invertirà aquests diners en benefici 
del benestar social. 
 
Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels Grups municipals del 
GMS, ERC  i CUP a les proposicions 7.3 i 7.8  i el Ple la rebutja per 11 vots negatius 
(CiU), 5 abstencions (3 PP i 2 PxC) i 8 vots afirmatius (4 GMS, 2 ERC i 2 CUP). 
 
Atès el resultat d’aquesta votació, decauen les proposicions 7.3 i 7.8. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC per instar  al Govern de l’estat que 

no signi el conveni bilateral amb el Marroc que ato rgaria el vot als 
immigrants marroquins en les Eleccions Locals. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 7 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol una nova Constitució que permet als 
estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que la ministra 
d’Afers Estrangers del Govern espanyol va manifestar al respecte que signaria acords 
per a què aquest dret fos recíproc per als marroquins que resideixen a l’Estat 
espanyol. 
 
Atès que a l’Estat espanyol resideixen en aquest moment gairebé 600.000 immigrants 
marroquins que tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest 
tractat internacional, dels quals més de 200.000 a Catalunya. 
 
Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al 
portal web de La Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a 
Espanya haurien de poder votar, un rotund 77% dels enquestats va respondre que no; 
al programa El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté un significatiu 78% va manifestar-
se en contra, i; el 89% dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 també es 
van pronunciar contra el vot immigrant. 
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Des de PxC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas 
els estrangers. Però en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a 
ciutadans d’un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. A 
més, no poden decidir el nostre futur sense importar el seu grau d’integració social, el 
seu coneixement de les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu 
grau de radicalitat religiosa.  
 
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Que l’Ajuntament de Manresa, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti 
motivadament al Govern espanyol que no signi el Tractat internacional amb el Marroc 
que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions locals als immigrants 
marroquins legalment residents a Espanya. 
 
2.- Que aquest acord es traslladi al president del Govern central, al ministre d’Afers 
Estrangers, al ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels Diputats i 
als grups polítics amb representació en aquesta institució.” 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Asmae Ben Brahim Essaidi, en representació de 
l’Associació Intercultural Bages per a Tothom, que ha demanat intervenir en el punt 7.5 
de l’ordre del dia. 
 
La senyora Asmae Ben Brahim Essaidi, manifesta que intervindrà com a 
representant de l’Associació Intercultural Bages per a Tothom i en nom de totes les 
organitzacions socials, polítiques i sindicals que construeixen la Plataforma Tots fem 
Bages, creada el passat mes d’abril amb la finalitat de combatre els discursos racistes 
i xenòfobs que carreguen sobre el fet migratori i la crisi econòmica i la seves 
conseqüències. En  nom de tots ells i fent ús del reglament de Participació ciutadana 
demanen a tots els grups polítics que formen part del plenari municipal de l’Ajuntament 
de Manresa, el vot negatiu a la proposició presentada pel grup Plataforma per 
Catalunya, en relació amb els vots dels immigrants procedents del Marroc. També 
manifesta que estan convençuts que perquè Catalunya tingui un projecte nacional amb 
futur cal que aquest sigui compartit per totes les persones que viuen i treballen a 
Catalunya, amb independència del seu origen o nacionalitat, però que això només es 
pot fer sobre la base de la cohesió social i de la igualtat dels drets i deures que 
inclouen també els drets i deures del ciutadà, per tant també el dret de participar en la 
governació del país a través dels mitjans legalment establerts. La condició perquè 
Catalunya, un país plural i divers avanci en el camí de major llibertat, és construir una 
societat cohesionada, sense desigualtats socials ni polítiques, que sigui capaç de 
generar oportunitats per a tothom i amb un model econòmic amb futur. Que el combat 
polític per fer realitat els drets col·lectius de Catalunya, és inseparable del combat per 
fer també efectius els drets socials i polítics del conjunt de la població catalana sigui 
quin sigui el seu origen. La integració social de les persones nouvingudes no és altra 
cosa que la possibilitat de participar a la societat d’acollida en igualtat de condicions, 
és a dir en igualtat de drets i de deures. Una persona està realment integrada en un 
conjunt humà, quan els altres els hi identifiquen i ella mateixa s’identifica com a 
membre de la comunitat quan està reconeguda com a ciutadà tant davant la mirada 
dels altres com davant dels drets i obligacions que tenen la resta dels membres de la 
comunitat. Una persona està integrada quan forma part de “nosaltres comú” i per 
aconseguir aquests “nosaltres comú”, els esforços han de ser mutus, als immigrants 
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els correspon el procés d’adaptar  els seus costums i els seus hàbits als que son 
habituals en el país d’acollida. Però els poders polítics han d’assumir prioritàriament 
totes aquelles polítiques que facin possible la seva adaptació a la tradició democràtica 
de drets i deures. La possibilitat d’exercir el dret de vot a les eleccions municipals és 
un excel·lent instrument per evitar perpetuar els estrangers en la condició per evitar 
tenir dins de casa nostre comunitats tancades dins d’elles mateixes, per afavorir 
l’accés de tothom al contracte polític amb el que es fonamenta la nostra democràcia. 
L’atribució de drets polítics al conjunt de ciutadans estrangers que resideixen al nostre 
país és encara després de tants anys la darrera frontera que manca conquerir per 
poder parlar de ciutadania plena i d’integració. Creuen que ningú que vulgui la 
integració dels immigrants pot honestament oposar-se a que se’ls reconegui el dret de 
participar políticament, a ser escollit i a escollir. Denuncien, per tant, el doble 
llenguatge i la hipocresia política d’aquells grups, que com Plataforma x Catalunya, 
afirmen no ser racistes ni xenòfobs, però fan tot el possible per impedir la integració 
dels immigrants, en polítiques de discriminació, tant en els seus drets socials com en 
els seus drets polítics, al mateix temps que escampen mentides per alimentar els 
prejudicis contra els immigrants. Sol·licitem de les forces polítiques de tradició 
democràtica presents en aquest Ple que donin el seu vot contrari a la proposició 
presentada pel grup PxC, i els reclamem la seva màxima energia i rigor en el combat 
contra les actituds xenòfobes i racistes a casa nostra. 
 
L’alcalde felicita la senyora Asmae pel seu excel·lent nivell de català i tot seguit dóna 
la paraula al grup que ha presentat la proposta. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup  Municipal de Px C, comença la seva intervenció 
agraint la presència al Ple de la Sra. Asmae i comenta que li agradaria que vingués a 
altres Plens i que s’integressin més del que estan integrats. Pregunta a la senyora 
Asmae si alguna vegada li han demanat al rei Mohamed VI els drets que té amb la 
gent del Sàhara? Han demanat si en comptes d’esperar la resolució de l’ONU, que els 
deixin votar i no anar enviant gent marroquí al seu país, que ha envaït el seu rei i 
deixar parlar al poble sahrauí?  Han violat, han matat, com que ja no es parla d’aquest 
tema, fins que no hi hagi un altra problema amb el Sàhara no se’n tornarà a parlar, 
només es parla quan els interessa. Mentrestant la gent d’allà està patint i sofreix el seu 
país que és seu i vosaltres que l’heu envaït. 
 
Continua adreçant-se a la compareixent, explicant-li que en un programa de TV3 van 
sortir dues noies magrebines procedents d’universitats i agraint a Catalunya i al 
Govern Català per ajudar-les a  aconseguir el nivell universitari, i els hi van fer dues 
preguntes, la primera va ser si es sentien integrades a Catalunya, a la qual cosa van 
contestar que sí però afirmant que primer se sentien marroquines i desprès catalanes, 
és a dir, que la integració no la tenien gaire clara. Diu que si han de marxar d’un país 
d’origen on no hi ha drets humans, no es respecta a la dona, com el cas de Ceuta, on 
hi ha dones de 40, 50 i 60 anys arrossegant càrregues de 60 i 70 kg, quan els homes 
estan prenent el té. Diu que això aquí no es permetria i creu que hi ha moltes coses 
que es tapen i que hi una demagògia i una hipocresia molt gran. 
 
L’alcalde intervé dient al senyor Llort que faci la seva aportació sense aixecar el to de 
veu i dirigint-se a la resta de membres del consistori i no específicament a la 
compareixent. 
 
El senyor Llort, comença a defensar la moció per defensar el rebuig a què el govern de 
l’estat signi el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a més de 200.000 
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marroquins a Catalunya, i a més de 400.000 a la resta de l’estat, el que comportaria un 
efecte desastrós a la nostra terra i que passaria a convertir-se en una província del 
Marroc, ja que tindria dret a vot a les properes eleccions locals. Diu que com 
demostren les enquestes, el rebuig dels ciutadans autòctons a aquesta mesura és molt 
explícit i avala la moció presentada per PxC, que és l’únic partit que no te la 
demagògia ni la hipocresia, diu que desprès hi ha alts càrrecs de partits, inclús 
d’esquerres, que sota el micròfon tancat diuen coses que  tots saben. La Vanguardia 
que plantejava, si els immigrants amb residència legal a Espanya haurien de poder 
votar, un rotund 77% dels enquestats va respondre que no. El Programa El Món de 
RAC 1, dirigit per Jordi Basté, un significatiu 78% es van manifestar en contra, i el 89% 
dels enquestats a “El matí de Josep Cuní” de TV3, també es van pronunciar contra el 
vot immigrant; per això des de la PxC i el poble autòcton no volen que als ajuntaments 
assisteixen individus que ni volen ni poden integrar-se a la nostra societat, que 
desconeixen la democràcia, nostra  cultura i les nostres tradicions,  sempre hi pot 
haver alguna excepció, i que arrosseguen una alta radicalitat religiosa, tal i com va 
sortir a Lleida, a un programa de televisió, quan li volien fer unes preguntes a un Iman 
es va escapar corrent. Posa èmfasi a la discriminació que pateix la dona en general.  
Hi  ha una regidora del Partit Socialista que va un programa del Canal taronja, i va 
demanar que li sabia greu que hi hagués noies marroquines que estudiaven, treien 
bones notes i que quan havien de passar a un nivell més alt desapareixen del mapa, 
no totes, unes quantes. I ella es feia la pregunta del perquè. Ell creu que això és obvi, 
ja que la dona al món àrab té molt poc pes, per no dir zero, moltes d’aquestes noies al 
seu país no tenen ni dret a estudiar i s’ha de casar amb un individu més gran que elles 
a qui no coneixen de res. Per això creu que aquestes noies no poden arribar a un 
nivell més alt d’estudis. 
També s’ha de pensar què feien els autoanomenats laics quan dies enrere 
escridassaven al papa,  i quan es tracta d’escridassar per una macro mesquita ni se’ls 
veu,  per la qual cosa,  des de PxC creuen que,  a part de ser uns hipòcrites que 
només coneixen la paraula laica, no en saben ni el seu significat.    
 
Vol recordar que l’Islam és una religió que en el fons crida a la Guerra Santa, i que es 
pot comprovar llegint l’Alcorà. Diu que cal recordar els 9.000 caradures que cobren la 
RMI que ni viuen al nostre territori i això sense comptar la resta d’estrangers que 
contribueixen a aquest frau, i que el govern no s’ha molestat a investigar on anaven a 
parar el diners públics. No es pot oblidar ja que ells no obliden la història litigi entre 
Espanya i el Marroc per qüestions de sobirania territorial. Des de PxC pensen que els 
governs locals els han de decidir la gent de casa, i que no es pot concedir el dret a vot 
de ciutadans d’un estat que reivindica que la sobirania territorial d’una part del nostre 
país, i que aquest estat també reivindiqui el territori del Sàhara Occidental, la població 
de la qual no vol tenir la nacionalitat marroquina, imposant mesures per fer pressió a la 
resolució de l’ONU que fa anys que no hi troba la solució, degut a interessos de les 
grans potències per temes de mines, pesca, petroli... Si el regne marroquí mostra una 
tendència centralitzadora a l’estil dels Borbons del segle XVIII, no s’hauria de tenir cap 
interès en què els marroquins votin a Catalunya.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, diu que no sap massa per 
on començar, ja que la ràbia i la vergonya l’impedeixen pensar racionalment. Vol 
centrar el debat amb el tema que amaguen sempre des de PxC i es que s’està parlant 
de persones, no de ciutadans d’un país o d’un altre. Comenta que negar a les 
persones un dret elemental com el dret a vot, li sembla una salvatjada que no s’hauria 
ni de discutir. Hi ha ciutadans a altres països que tenen aquest dret i PxC no ha 
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protestat, el problema és que no parlen de persones, sinó que  confonen a la població 
confonent religió amb orígens, acusant a la gent que rep la desgràcia de patir una 
opressió al seu país. I volen que a sobre, quan en     marxen , la continuïn rebent se 
sentin culpables, tal i com ha acusat a l’Asmae,  acusant-la personalment a ella de les 
coses mal fetes que fa el rei del seu país. 
 
La postura de la CUP és claríssimament contrària a la proposta i entenen que PxC 
estigui espantada, ja que saben que en igualtat de condicions no tindrien els 
percentatges de vots que tenen, ara són només ells, els privilegiats són els únics que 
tenen dret a votar, els que pateixen situacions que atempten contra els seu dret, són 
els que no poden votar i els fa por que s’igualin les condicions i que tota la població els 
pugui representar als ajuntaments i a les institucions.  
 
La CUP continuarà defensant el dret de totes les persones independentment del lloc 
on han nascut o hagin passat part de la seva vida. Les consideracions que es fan 
sobre les conviccions democràtiques o el grau de radicalitat religiosa no dóna lloc a 
acusar a col·lectius d’actituds individuals, i que en cap moment són demostrables ni 
tampoc s’exigeixen als qui tenen dret a vot, ningú els demana que demostrin que 
tenen unes conviccions o aspiracions religioses.  
Creu que totes les altres forces polítiques del consistori votaran en contra de la moció i 
esperen que no es repeteixi en el futur intents tan barruers d’introduir el fanatisme o la 
xenofòbia a la Sala. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que el tenen sobre la 
taula és una proposta que els parla de la no signatura del conveni bilateral amb el 
Marroc del qual es buscarà el vot dels residents d’Espanya al Marroc i dels residents 
del Marroc a Espanya.  
Ell també vol felicitar la senyora Asmae, i ho vol fer perquè aquest és el contingut de la 
integració que cerquem com a ciutadans d’un país normal. I la senyora Asmae forma 
part de la segona generació que ha arribat a casa nostra i forma part de casa nostra,  
amb les seves creences i religions i que, en definitiva,  tracta d’obtenir un respecte 
mutu de les dues parts. Creu que és la manera correcta de consolidar una societat, 
lliure, justa i democràtica. 
Diu que no es donen condicions de reciprocitat amb el Marroc, malgrat que es firmi un 
conveni bilateral de vot, perquè en qualsevol cas, la reciprocitat no és només una 
qüestió formal sinó que també té la seva qüestió de funcionament i de pràctica 
democràtica. I en el reconeixement de vot hi ha un seguit de condicions amb el Marroc 
que, malauradament,  no són equivalents amb les d’Espanya. És per això que aquesta 
reciprocitat no pot quedar buida de contingut, sinó que ha de comportat equivalència i 
correspondència mútua, ja que en cas contrari s’incorre en una discriminació respecte 
a uns que viuen en un país respecte d’uns altres que viuen en un altre país. Des del 
grup del PP desitgen que de manera contínua el Marroc vagi en les línies de la 
democratització del seu país i de les seves costums i les seves lleis perquè, en 
qualsevol cas, si això funciona ho pugui fer amb la mateixa correspondència que pugui 
haver-hi amb Espanya i amb el Marroc. El Grup Municipal del PP no pot donar suport a 
una proposta que creu que cerca interessadament posar sobre la taula del debat un 
concepte d’immigració per anar fent bullir l’olla. En tot cas, cal ser una mica més 
curosos del que significa un conveni bilateral, cal ser més responsables amb el 
territori, amb el país i cal ser més responsables i heterogenis amb les persones i amb 
la societat en què vivim. 
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El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que sempre és complicat 
participar en aquestes mocions presentades per persones que pertanyen a  partits en 
què el seu president és predemocràtic i segurament que no deixarien votar ni als 
magrebins ni a ningú, perquè ells parteixen d’una base molt predemocràtica i realment 
és difícil entendre el funcionament del seu cervell. Però sí que ha entès molt bé el que 
volia dir l’Asmae, sap de la dificultat de persones d’aspecte diferent d’estar integrades, 
que quan tinguin 50 anys encara els diran que parlen molt bé el català. Evidentment, 
tots els grups menys PxC votaran en contra d’aquesta moció. És una pena que es 
presentin aquestes mocions, hi ha altres convenis amb altres països com Islàndia i 
Noruega i no passa res, suposa que aquest deu ser diferent per algun motiu que no ha 
entès. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista,  diu que el senyor Llort ha 
aconseguit que ell per primera vegada se senti avergonyit en aquest Saló de Plens de 
l’Ajuntament. I això que ho digui ell que porta 12 anys, deu significar alguna cosa, i no 
perquè ho digui ell, sinó per qualsevol persona que portés el mateix temps que ell, pot 
ser el senyor Jose Ma. Sala.   
Avui també s’ha sentit orgullós de l’alcalde quan ha expressat la voluntat de 
l’Ajuntament de defensar jurídicament l’exalcalde de l’Ajuntament, una exregidora i un 
tècnic. També s’ha sentit orgullós de la regidora Mercè Rosich quan ha expressat 
sense partidisme que les formes en el tema de la PIRMI  no han estat afortunades.  
 
Tornant a la proposició de PxC, diu que ni justificarà el perquè la votaran en contra. El 
Partit Socialista de Catalunya a Manresa, i fora, però diu de Manresa perquè és el seu 
àmbit d’actuació, serà bel·ligerant i intransigent amb actituds clarament 
antidemocràtiques, clarament incitadores de la ruptura de la convivència a la nostra 
societat i  que atempten contra els drets més bàsics i elementals de les persones.  
Afegeix que si han tingut ocasió de veure la sèrie d’Steven Spielberg, Germans de 
Sang, que és una producció cinematogràfica que narra la història real d’uns soldats 
americans des que desembarquen a Normandia fins que arriben a Berlin, en el  
penúltim episodi, veuran que aquests soldats arriben a un camp de concentració dels 
nazis. Això pot semblar una invocació seva histriònica, però no és, es comença per 
negar el vot, es continua per impedir que s’apropin als col·legis electorals, després 
s’ordena que es quedin a casa, una bona nit hi ha els vidres trencats i, finalment, 
s’acaba en l’exclusió com a mal menor, en la persecució, la marginació i la barbàrie. 
Això ha succeït, això no és histrionisme i, per tant, el GMS, no només votarà que no a 
aquesta moció, sinó que seran bel·ligerants i intransigents en contra de PxC  i en 
contra dels valors que diuen representar, perquè són valors antidemocràtics, són 
valors que els impulsen cap a la infrahumanitat, ja no és parlar d’esquerres ni de 
dretes, és senzillament reivindicar la dignitat humana que tots està segur que porten 
dintre. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  diu que pot semblar una 
qüestió de forma però té fons i ho vol fer notar d’entrada. Des de CiU ni tan sols faran 
referència a la proposició. Votaran que no,  però votaran que no, sobretot, per l’intent 
d’un grup polític de convertir una bona part del Ple municipal en el què s’està intentant 
convertir. Evidentment, han de treballar més enllà d’això, perquè una altra de les 
maneres d’aconseguir que els Plens municipals no es converteixin en el què algun 
grup polític vol que es converteixin, és saber treballar tots d’una manera prou correcta 
com per intentar garantir que en properes conteses electorals això ja no sigui possible. 
Dit això, li agradaria sumar-se a totes les opinions dels portaveus dels grups 
municipals que s’han manifestat en contra d’aquest intent de PxC  i només dir que 
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subscriuen plenament la declaració de la persona intervinent, és a dir, d’una persona 
de casa. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , diu que hi ha persones que 
saben molt de fer teatre, de parlar bé  i amb demagògia. Coneix molta convergent,  
d’Unió, socialistes, d’esquerres, del carrer, no la hipocresia que hi ha aquí, que estan 
d’acord amb ell. Tots deuen ser feixistes i altres paraules que s’han dit, el que passa 
és que són demagogs i diuen coses que no són.   
Pregunta si saben que és antidemocràtic, qui no fa les coses que s’han de fer. Ell no. 
Aquella persona que l’altre dia a Salt era un delinqüent reincident, la policia l’estava 
perseguint i ell es va matar sol, no va ser culpa de ningú. Tots saben que va passar 
aquella nit a Salt i és que les persones que estaven a favor del reincident, tot i que 
havia actuat 30 vegades i havia fet 30 delictes a Salt i els seu voltants, van cremar 
cotxes, edificis, contenidors i ho van destrossar tot. Diu que això no és democràcia, 
això és nazisme i això és feixisme i que hauria de dir més coses però prefereix callar. 
 
La senyora Asmae Ben Brahim Essaidi agraeix a tots els grups municipals el seu 
suport a la condició humana i al dret de ser ciutadà, que creu que és on es basa la 
democràcia que tenim a casa nostra.   
Vol fer una  recomanació al senyor de PxC: ja que mira tant la televisió, potser que 
ampliï les seves fonts d’informació perquè n’hi ha moltes més.   
Finalment, diu que estan parlant d’un tema molt concret, que és la moció, però la 
paraula integració es menciona a tot arreu. Voldria que es reflexionés sobre aquesta 
paraula, perquè per cadascú vol dir una cosa, per uns vol dir que els altres s’adaptin, 
per altres vol dir que els de casa els acullin... Ella se sent de casa i, per ella, la 
integració és una paraula que no té cap sentit, pels qui encara en té algun, els agrairia 
que se la plantegessin, ja  que en el moment que es neguen drets tan bàsics com el de 
vot per als que són nouvinguts, paraula que ella no li agrada però que s’utilitza molt, 
s’està en una cursa sense fi, qui corre darrere de la integració no hi arribarà mai 
perquè no hi ha una altra banda, l’altra banda no li dóna una resposta a l’esforç que fa.  
Dóna les gràcies a tots.  
 
L’alcalde dóna les gràcies a l’Asmae i sotmet a votació la proposició presentada pel 
grup municipal de PxC, i el Ple la rebutja per 22 vots en contra (11 CiU, 4 GMS, 2 
ERC, 3 PP i 2 CUP) i 2 vots a favor ( PxC). 
 
7.10 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favo r d’ampliar el parc de Casa 

Caritat. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 5 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ Atès que davant de l’anomenat Xalet de Casa caritat hi ha un espai tancat als veïns i 
veïnes on sovint s’hi acumulen escombraries. 
 
Atès que a la part posterior del mateix Xalet hi ha una esplanada cedida 
provisionalment a l’Associació cultural El cedre com a aparcament i que aquesta 
cessió es va fer de forma poc transparent i sense comptar amb l’opinió dels veïns i 
veïnes del barri. 
 
Atès que l’espai infantil del parc de Casa caritat presenta importants deficiències i que 
caldria segregar-lo de la resta del parc per tal d’evitar que hi accedeixin els gossos. 
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Atès que l’Associació cultural El Cedre ha realitzat una inversió econòmica per tal 
d’acondicionar l’esmentada esplanada  com a aparcament. 
 
 
Proposa 
 
 
1. Iniciar, conjuntament amb l’Associació de Veïns de Vic-Remei, un procés de 
participació ciutadana amb l’objectiu de dissenyar l’ampliació del Parc de Casa Caritat 
a tot l’entorn del Xalet. Aquest procés s’hauria de finalitzar el Setembre del 2013 amb 
la inauguració d’aquestes millores. Durant el curs 2011-2012 i 2012-2013 es mantindrà 
la cessió de l’espai a l’Associació cultural el Cedre perquè utilitzi com a aparcament. 
 
2. Paral·lelament i dins el mateix termini de temps, l’Ajuntament estudiarà i proposarà 
usos possibles per a l’edifici del Xalet.” 
 
A continuació, el secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU, que es 
transcriu a continuació:  
 
1. A l’acord número 1, proposem el redactat següent:   
 
“ Iniciar, conjuntament amb l’Associació de Veïns de Vic-Remei, un procés de 
participació ciutadana amb l’objectiu de definir el futur de l’espai lliure a l’entorn del 
Xalet de Casa Caritat. Aquest procés de participació hauria de finalitzar el juny de 
2012.  Fins al 7 de juny de 2012 es mantindrà l’autorització per a la utilització com a ús 
d’aparcament per part de l’”Associació cultural el Cedre”, d’acord amb els termes 
establerts en resolució de 7 de juny de 2011. 
 
2. Supressió de l’acord 2”. 
 
 
Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula al senyor Vicenç Cano Martínez, en representació 
de l’Associació de Veïns Vic Remei, que ha demanat intervenir en el punt 7.10 referent 
a la proposició d’ampliar el Parc de Casa Caritat que ha fet el Grup Municipal de la 
CUP. 
 
El senyor Vicenç Cano Martínez,  comença la seva intervenció dient que en nom de 
l’Associació de veïns de Vic Remei i d’acord amb la candidatura d’Unitat Popular han 
presentat la moció ja que no estan d’acord que un solar que hi ha darrera del xalet de 
Casa Caritat s’utilitzi com a aparcament privat.  
Consideren que es un espai públic i que en el PAM 2008-2011 hi havia previst 
projectar la rehabilitació de l’antic xalet de Casa Caritat, compartint l’ús amb la cultura 
popular i en un espai cívic polivalent.  
L’Associació de veïns entén que el permís d’ús ha estat irregular. Explica que quan a 
començaments d’any van començar les obres es van posar en contacte amb 
l’Ajuntament i aquest els va dir que no sabien res, llavors van parlar amb la regidora 
d’Urbanisme i juntament amb l’alcalde els van garantir verbalment que l’aparcament no 
es tiraria endavant.  
La sorpresa va ser quan el mes de juny l’aparcament privat va començar a funcionar.  
Diu que l’Associació de veïns demana a l’Ajuntament que tanqui l’aparcament privat 
immediatament, però com que ja hi ha hagut unes despeses per adequar-lo han 
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valorat que funcioni durant el curs 2011-2012, ja que consideren que cobreix 
sobradament la inversió que s’hi ha fet. 
Entenen que aquest espai es podria utilitzar per a una zona lúdica, on els gossos no hi 
poguessin entrar ja que això suposa un perill per a la salut dels infants. 
Comenta que els gossos van deslligats dintre del parc infantil i és on fan les 
defecacions, la qual cosa creuen que es una indecència. 
  
El senyor Adam Major del Grup Municipal de la CUP, explica que ells tenien una 
doble intenció amb la proposició, per una banda donar resposta a un queixa veïnal 
carregada de raó, degut a la manera de com es va atorgar en precari un espai per l’ús 
d’un aparcament privat i restringit. Creu que l’atorgament del permís es va fer de 
manera poc transparent i en un moment no gaire adequat políticament, desprès de les 
eleccions però quan encara hi havia l’equip de govern anterior, el 7 de juny. 
Creuen que s’ha de solucionar una queixa i fer-ho de manera que cap de les dues 
parts surti perjudicada. Per això, proposen que donat que ja s’ha fet la inversió, es 
pogués utilitzar com aparcament per l’Associació Cultural el Cedre, treballadors de 
l’escola d’Adults durant els dos anys.  
Des de l’Associació de veïns consideren que dos anys es massa i que només hauria 
de ser un any tal i com també considera la Regidoria d’Urbanisme. En aquest sentit, no 
els faria res modificar la proposició in voce i convertir els dos anys en un. 
Creuen que tots tenen una altra intenció amb aquesta moció, que és desencallar el 
tema del xalet i l’entorn del xalet, per això creu que s’hauria d’obrir un procés de  
participació ciutadana perquè els veïns no només del barri sinó del districte poguessin 
opinar i proposar usos de l’espai lliure, com un parc infantil, arreglar la façana del xalet, 
on actualment s’acumula brutícia, o ampliar el parc i obrir el xalet ja que és de titularitat 
municipal i entenen que no l’haurien de tenir eternament abandonat. 
Intentaven per això matar dos ocells d’un tret i solucionar o començar a solucionar un 
conflicte generat amb l’antic equip del govern i desencallar una de les moltes 
assignatures pendents que té la ciutat de Manresa, i creuen que les coses es poden 
solucionar.  
Diu que l’equip del govern proposa una modificació, limitant a un any el temps per fer 
servir l’espai com aparcament  i amb això estan d’acord, però no ho estan quan es 
proposa eliminar l’acord dos, en què demanen estudiar i proposar usos possibles per a 
l’edifici del Xalet, diu que només volen que s’estudiïn i es proposin usos, creu que no 
exigeixen a l’equip de govern un compromís excessiu i no entenen que no vulguin 
assumir la possibilitat d’estudiar i proposar usos, ja que es un edifici que està al 
catàleg de patrimoni, que està ben situat i que està en un lloc on fan falta 
equipaments. Creu que no poden assumir que l’equip de govern es negui a estudiar i 
proposar usos. Per tant, si el grup de CiU manté la seva esmena tal com l’han 
presentada, ells mantindran la seva proposició inicial. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que estan a punt 
d’arribar a l’acord en el sentit que estudiaran usos futurs però sempre que no 
s’estableixin terminis ja que entenen que s’hauria de reduir el termini de participació 
amb l’Associació de Veïns al juny del 2012 i, atès que en aquestes dates s’estarà en 
procés de revisió del Pla General, els agradaria emmarcar el debat d’usos futurs del 
xalet no de l’espai del voltant en el procés de revisió de Pla. Creu que si es treu el punt 
2 del termini acotat del curs 2011, 2012 i 2013 podrien votar a favor de la moció amb 
l’esmena. 
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L’alcalde demana si ha intervencions dels grups polítics i diu que abans de fer 
l’esmena in voce, el senyor Vicenç Cano Martínez  té dret a comentar alguna cosa si 
ho considera convenient. 
  
El senyor Vicenç Cano Martínez creu que l’arranjament del xalet va per llarg i 
demana que es faci un estudi. Continua explicant el cas concret dels diferents carrers 
de la ciutat que es van arreglar per uns diners que van arribar del govern. Explica que 
al carrer del Sol i al carrer que surt a l’Era Esquerra, si hi hagués hagut un projecte, 
cosa que encara no hi és, aquell carrer es podria haver arreglat, això va ser dit per 
l’altre ajuntament. Però no hi havia projecte. Si ha un projecte i diners es pot fer, però 
si no hi ha projecte ni diners no es pot demanar fer res. Demana que si com a mínim hi 
hagués un projecte i si desprès arribessin diners, es podria tirar endavant. Creu que 
amb l’espai net i arreglat i el xalet arranjat, l’espai de Casa Caritat seria una altra cosa. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Social ista ,  diu que els sembla bé la 
moció presentada per la CUP. Tal com ha manifestat el senyor Cano, representant de 
l’Associació de Veïns, el seu acord perquè el permís d’ús de l’aparcament sigui durant 
el període 2011-2012, ells també estan d’acord amb la modificació feta in voce. 
 
Volen fer una altra esmena in voce aprofitant el consens de tots els grups, diu que es 
tractaria d’ampliar el procés participatiu, que no es quedés a Vic Remei i al districte ja 
que entenen que si es planteja un estudi proposta per l’edifici i per tots els voltants 
creuen que no hauria de ser exclusiu del barri sinó que s’hauria d’ampliar a nivell de 
districte. Tot i així es mostren a favor de la moció. 
 
L’alcalde diu que de la moció de la CUP es deixi el punt número 1 tal qual ha estat 
presentat, extraient el curs 2012-2013, el punt número 2 deixar-lo igual i afegir un punt 
núm. 3 referent a què el debat per l’ús de l’edifici del xalet es fes extensiu no només 
als veïns Vic Remei sinó a tot el districte. Són un parell d’esmenes in voce que s’ha 
succeït en el transcurs del debat i que s’introduirien perquè fossin fruit del consens i es 
votarien a continuació. Demana si és correcte. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  diu que si només es treu l’any 
però després hi ha frases que diuen inauguració de les millores, es pregunta en quin 
any quedaran aquestes inauguracions, al 2012? els hi sembla que s’hauria d’intentar 
que el punt 1 estigués redactat amb l’esmena presentada per ells i el punt 2 retiren 
l’esmena i mantenen el tema de les millores del xalet. 
 
L’alcalde diu que justament volia dir això, que el punt 1 quedaria redactat d’acord amb 
l’esmena del Grup Municipal de CiU, punt 2, tal com l’ha presentat la CUP  i el punt 3, 
fent constar explícitament l’aportació del Grup Municipal Socialista. Pregunta si estan 
d’acord en què votin això, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.  
 
Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació la proposició presentada pel Grup Municipal de la 
CUP, substituint el punt 1 per l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU i amb la 
incorporació de l’esmena in voce del Grup Municipal Socialista,  i el Ple l’aprova per 
unanimitat dels 24 membres presents, essent el text refós aprovat, el següent: 
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“ 1. Iniciar, conjuntament amb l’Associació de Veïns de Vic-Remei, un procés de 
participació ciutadana amb l’objectiu de definir el futur de l’espai lliure a l’entorn del 
Xalet de Casa Caritat. Aquest procés de participació hauria de finalitzar el juny de 
2012.  Fins al 7 de juny de 2012 es mantindrà l’autorització per a la utilització com a ús 
d’aparcament per part de l’”Associació cultural el Cedre”, d’acord amb els termes 
establerts en resolució de 7 de juny de 2011. 
 
2. Paral·lelament i dins el mateix termini de temps, l’Ajuntament estudiarà i proposarà 
usos possibles per a l’edifici del Xalet. 
 
3. El procés de participació a què es fa esment en el punt 1 es farà extensiu a tot el 
districte. “ 
 
 
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia en què hi havia intervenció del públic, 
l’alcalde reprèn l’ordre del dia en el punt 7.1. Atès que s’han presentat dues 
proposicions més sobre el mateix tema (7.2 i 7.11), l’alcalde proposa que se’n faci el 
debat conjunt, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de CiU contra la Interlocutòria del TSJC 

sobre la immersió lingüística. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 9 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
Atès que la política lingüística dels diferents governs de la Generalitat ha estat un 
element clau per mantenir la cohesió social del país. 
 
Atès que l’aplicació d’aquesta política lingüística en el terreny de l’ensenyament ens ha 
proporcionat tres dècades de tasca pedagògica en benefici de la convivència social, 
amb independència dels orígens i de les llengües maternes de l’alumnat, i en benefici 
de la supervivència de la llengua catalana com a eina d’identificació comuna. 
 
Atès que la llengua catalana és l’element identificador principal de la realitat nacional 
del país, i per això és l’objectiu de reiterades invectives. 
 
Atès que la sentència del Tribunal Suprem i la posterior interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya suposen un atac frontal al sistema vigent d’immersió 
lingüística a les escoles de Catalunya. 
 
ACORDEM 
 
1. Reiterar la defensa que la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ha 
de seguir essent la llengua vehicular a l’escola. 
 
2. Rebutjar taxativament la sentència del Tribunal Suprem i la interlocutòria del TSJC 
que suposarien la fi del model lingüístic. 
 
3. Expressar el suport de l’Ajuntament de Manresa la recurs que el Govern de 
Catalunya ha decidit presentar contra l’esmentada interlocutòria i fer costat a les altres 
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mesures que s’emprenguin per preservar un model d’èxit i que és garantia de cohesió 
social.  
 
4. Donar suport a la tasca del mestres i professors dels centres escolars de la ciutat i 
de tot Catalunya. 
 
5. Fer arribar aquests acords al Tribunal Suprem, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Govern català, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat. 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal Socialista en def ensa del model 

d’immersió lingüística. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal Socialista, de 8 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
Atès que -El tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat a interlocutòria 
on s'estableix un termini de dos mesos perquè la conselleria d'Ensenyament adopti les 
mesures necessàries per incloure el castellà com a llengua vehicular juntament amb el 
català en el sistema educatiu de Catalunya. 

Atès que – El model lingüístic de l'escola catalana compta amb un ampli consens 
social, i ha estat un model d'èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un bon 
nivell d'educació i cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, 
l'avala. Com l'Acord sobre la Llengua aprovat pel Comitè Executiu Extraordinari de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

Atès que – La immersió lingüística, enfront d'altres models, permet un sistema 
educatiu sense separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s'ha demostrat 
que el model d'immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en 
acabar l'ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. 

Atès que – En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les 
escoles ha contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força 
desequilibrat en diferents àmbits. 

 Atès que- Les noves realitats socials, fruit de l'arribada de famílies nouvingues als 
nostres municipis reforcen la idoneïtat d'un sistema educatiu que ajuda a mantenir la 
cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d'acollida i 
arrelament dels nois i noies immigrants. 

Per aquest motiu, el PSC de Manresa, amb la voluntat de sumar el major nombre dels 
representants polítics i socials del nostre municipi, demanem: 

Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que lideri la defensa del model 
lingüístic de les escoles catalanes,sense cedir en la defensa i promoció de la llengua 
catalana. 

Segon.  Donar suport al Govern de la Generalitat en les accions que emprengui per 
protegir el model d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya. 

Tercer. Fer costat a les diverses comunitat educatives en el seu compromís actiu en 
suport d'una escola catalana i de qualitat, en llengua i en continguts. 
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7.11 Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP e n defensa del català com 
a llengua vehicular a les escoles. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP, de 7 de 
setembre de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ El GM d’ERC a l’ajuntament de Manresa vol donar suport a l’escola catalana, 
presentant aquesta moció proposada pel col·lectiu SOMESCOLA 
 
El Tribunal suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum 
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola 
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els últims 30 anys, basat en la 
no separació dels infants i joves per raó de la llengua i gràcies al qual la nostra societat 
gaudeix d’un nivell de cohesió acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement 
per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per 
evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que 
el nivell de coneixement de les llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del 
castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents 
àmbits culturals i socials, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió 
social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a 
mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles. 
 
Per tot això, PROPOSEM: 
 
1.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística al centres educatius de Catalunya. 
 
2.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
3.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
 
4.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al govern català, al govern de l’estat espanyol i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, el Congrés del Diputats i el Senat espanyol, així com a la 
plataforma somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.” 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU, comença la 
intervenció dient que els hi agradaria explicar els procés amb el qual han arribat a 



Acta de la sessió plenària núm. 11  de 15 de setembre de 2011 66 

aquest punt. Diu que els grups que presenten la proposta ja van tractar del tema a la 
Junta de Portaveus. Tant al Grup Municipal Socialista al de Convergència i Unió els 
sembla correcte poder adherir-se a  un text que és igual a la proposta 7.11 d’ERC i la 
CUP, perquè és un text que està elaborat per la societat civil, el text de SOMESCOLA i 
els hi sembla correcte el document elaborat per la societat civil. 
 
Explica que els motius pels quals han portat la proposició defensant el model 
d’immersió lingüística davant la sentència del Tribunal Suprem i la interlocutòria del 
TSJC han quedat manifestament públics, ja que com a govern ja es van manifestar 
públicament, ho van tornar a fer a l’inici del curs escolar i l’11 de setembre davant 
l’Ajuntament, convocat per SOMESCOLA de l’Òmnium Cultural.  
 
La immersió lingüística no és un només una eina d’èxit escolar sinó que es una eina 
d’èxit social, creuen que és la qüestió fonamental, es a dir que a través de l’escola, la 
immersió lingüística garanteix la cohesió social del país. Diu que aquest és el motiu 
fonamental per defensar el manteniment del model d’èxit. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal Socia lista, comença dient que el 
seu grup ha decidit retirar la seva moció en defensa del model d’immersió lingüística 
per votar favorablement la moció d’ERC i la CUP ja que coincideixen plenament i 
donen suport també a la moció proposada pel col·lectiu SOMESCOLA.  
 
Continua dient que volen exposar els seus arguments i punts de vista, per la qual cosa 
fa una reproducció de la proposta presentada pel seu Grup Municipal.  
 
Continua dient que si una cosa funciona bé no s’ha de canviar, que no es pot anar 
enrere i que a Catalunya el castellà té més presència a tots els nivells de la societat 
civil i, per tant, aquest desequilibri només es pot compensar a l’escola.  
 
Comenta que moltes llengües moren diàriament al món i creu que s’hauria de tenir en 
compte. Creu que no hi ha unes llengües més importants que d’altres La llengua no és 
únicament un codi de signes o una eina per comunicar-se, sinó que al darrere hi ha 
una cultura, una identitat i un poble, i això ja ho saben al Tribunal Suprem, al Tribunal 
Constitucional, al TSJC i d’altres moltes entitats i persones. Fa referència a un 
personatge de l’extraordinària novel·la de Jaume Cabré, Jo confesso, diu els “homes 
no habitem un país, habitem una llengua”   
 
Manifesta que s’hauria d’evitar una doble xarxa escolar en funció de la llengua 
vehicular, ja que dificultaria el bilingüisme dels alumnes, seria perjudicial pel català i 
sobretot posaria en perill el gran valor de la cohesió social. 
 
Diu que la llengua no ha de ser  mai un signe de diferenciació social. Per tot el que ha 
exposat, el GMS s’afegirà a la  moció d’ERC i la CUP. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, comença la seva exposició 
recordant que fa segles que el català està perseguit i darrerament també per via 
judicial.  
Diu que el concepte d’Espanya, limitat al que s’entén ara a “Espanya” quan abans era 
una altra cosa, s’ha fet sempre per imposar uns decrets de Nova Planta, per fer que la 
nostra llengua i altres del regne d’Espanya siguin eliminades, ja que seria més còmode 
per a la majoria de gent.  
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Ells creuen que en cada moment que poden han de defensar la llengua ja que és 
l’essència de la nació i per això han presentat aquesta moció.   
  
El senyor Jordi Masdeu, del Grup municipal de la CU P, explica que la moció 
presentada no és de la CUP ni d’esquerres, és una moció de SOM ESCOLA, que és 
un col·lectiu d’entitats com Òmnium Cultural i altres entitats de defensa de la llengua i 
la cultura catalana.  
 
Voldria deixar clar que la interlocutòria no surt del no res sinó que s’inscriu en un 
seguit d’atacs a la nació, a la cultura i a la llengua catalanes , i que saben que on fan 
més mal és a la llengua, ja que creu que és el principal eix vertebrador de la nostra 
identitat i es on volen atacar i crear dues escoles, dos països i creu que contra això 
s’ha de ser inflexibles i s’ha de demostrar la fermesa i plantar cara als atacs que reben, 
han rebut i que rebran, ja que cada vegada atacaran més on saben que fa més mal. 
Per tot això, espera que aquest Ajuntament demostri la fermesa contra tots aquests 
atacs.    
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , comença la seva intervenció 
dient que PxC ha decidit abstenir-se en aquesta votació sobre la moció presentada 
pels grups polítics de CiU, ERC, CUP i PSC. 
Consideren que la sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya està sent 
artificialment aprofitada per la casta política per llençar una cortina de fum sobre els 
molts i greus problemes que afecten a Catalunya. 
Diu que el problema d’avui a Catalunya no és la llengua, creuen que Catalunya té uns 
problemes molts més greus com pot ser la crisi econòmica, la invasió migratòria, la 
corrupció política i la inseguretat ciutadana. Això no vol dir que PxC no consideri que la 
llengua catalana hagi de ser vehicular en l’educació, ja que és la llengua pròpia del 
poble català, des dels seus orígens i essencial de la nostra identitat.  
PxC vol manifestar el seu rotund rebuig a les postures del Partit Popular i de 
Ciutadans, postures diu que van contra la nostra identitat i la nostra llengua, i que 
segueixen els dictats de les seves ideologies centralistes.  
Diu que el que realment ens hauria de preocupar és la caiguda del nivell de qualitat de 
l’ensenyament, creuen que això sí que es un greu problema, tant a Catalunya com al 
conjunt de l’estat, ja que actualment Espanya està situada a la cua d’Europa en 
matèria d’ensenyament. 
Des de PxC advoquen per una reforma total del model educatiu i que es faci amb 
esforç, rigor i  exigència,  i en els quals s’incorpori a més del català i el castellà, dues 
llengües estrangeres, com és costum des de fa anys a la majoria dels països 
europeus. Per tant volen deixar clar, com han fet des del primer dia, que si rebutgen la 
sentència també rebutgen la manera de com s’està portant a terme aquesta qüestió. 
Creuen que si s’ha arribat a aquesta situació es perquè els partits que fa més de 30 
anys ens governen, han fet malament els seus deures. 
 
Diu que PxC  defensa i defensarà la llengua i la identitat catalana, però no amb 
mentides i enganys com d’una Catalunya fictícia, separada de la història d’Espanya. 
Creuen que el més just seria demanar un model educatiu seriós i de qualitat, ja que 
aquest és el veritable problema. Diu que amb un sistema educatiu de qualitat, ara no 
s’estaria perdent el temps defensant un ensenyament en català ni rebutjant cap 
sentència, conclou dient que aquesta i no altra és la veritable solució. 
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El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del P P, comença la seva exposició 
dient que el seu grup considera que el govern ha de complir les lleis així com les 
sentències dels Tribunals. 
Diu que s’hauria de recordar que hi ha d’altres sentències en les quals el tribunal insta 
al Govern de la Generalitat a implantar el castellà com a llengua vehicular a les 
escoles, juntament amb el català. 
Continua dient que el Govern de la Generalitat hauria de vetllar més per la pluralitat 
representada pel conjunt dels catalans i menys per les ideologies que serveixen a un 
part dels catalans. Creu que ara tenim l’oportunitat d’oferir al jovent una educació més 
lliure, més rica i més plural, tenim l’oportunitat d’apostar pels joves perquè tinguin una 
educació de més alta qualitat. Volen que el català sigui una llengua vehicular i volen 
que el català creixi i sigui una llengua més forta, per això volen que el català sigui vist 
com una llengua de llibertat. Continua dient que tant el català com el castellà  ha de 
ser llengua vehicular a les escoles públiques i amb voluntat i compromís del govern es 
podria aconseguir. La societat catalana està preparada per una escola trilingüe, 
perquè és una societat plural.  
 
Catalunya és plural i ho demostra diàriament amb els diaris catalans que tenen 
edicions en dues llengües, creu que també seria un exemple els col·legis privats, que 
ofereixen una educació com a mínim en tres llengües. Creu que és una societat que 
viu amb el bilingüisme amb tota naturalitat.  
Una educació trilingüe seria una garantia de llibertat, una garantia dels drets de pares i 
fills, garantia de més alta qualitat i una garantia d’un millor futur. 
 
Conclou dient que, considerant la importància manifesta de l’obligació de complir les 
lleis i sentències que vénen dels tribunals, ells votaran la proposta desfavorablement.   
 
 
L’alcalde diu que passaran a votar la moció presentada inicialment pel grup d’ERC i la 
CUP, a la qual s’han adherit el GMS i CiU, que és el text que proposa SOMESCOLA,  i 
el Ple l’aprova per  19 vots afirmatius (11 CiU, 4 GMS, 2 ERC i 2 CUP), 3 vots negatius 
( PP) i 2 abstencions (PxC) i, per tant, es declara acordat:   
 
 
“1.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística al centres educatius de Catalunya. 
 
2.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
3.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
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4.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al govern català, al govern de l’estat espanyol i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, el Congrés del Diputats i el Senat espanyol, així com a la 
plataforma somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.” 
 
El grup municipal de CiU i el GMS retiren les seves proposicions. 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal Socialista en rel ació a la condemna dels 

atemptats terroristes perpetrats a Noruega i la den úncia del fanatisme i la 
intolerància. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal Socialista, de 9 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia de immenses proporcions a 
Noruega. Es ca realitzar un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos 
ministeris adjacents i contra el campament d'estiu de la AUF (Joventut Laborista 
Noruega) a l'illa d'Utoya. 
 Aquest darrer crim va comportar la mort de 177 persones, la majoria, adolescents i 
joves, convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la 
democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial. 
 
Aquests fets venen acompanyats d'un preocupant ressorgiment polític, social i 
electoral de l'extrema dreta i de la intolerància, l'odi i el fanatisme que han servit de 
pretext i suport ideològic per realitzar aquests horribles crims. 
Atès els fets descrits, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de 
Manresa, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer: Expressar la nostre més enèrgica condemna als atemptats terroristes 
perpetrats a Noruega i mostrar les nostres profundes condolences a les víctimes i les 
seves famílies. També volem mostrar el nostre respecte i solidaritat al poble i Govern 
de Noruega. 
 
Segon: Reivindicar la fermesa democràtica i la defensa radical dels seus valors, com a 
forma de combat contra la intolerància i la violència. 
 
Tercer: Reafirmar la tolerància, la llibertat, la convivència i el respecte com valors 
suprems del model social europeu. 
 
Quart: Denunciar i lluitar contra el fanatisme, la intolerància, el racisme, la xenofòbia i 
el rebuig al diferent, en qualsevol de les seves manifestacions i formes, així com la 
retòrica de la por i l'odi que abonem el terreny a actes violents com el succeïts a 
Noruega. 
 
Cinquè: Fer arribar a la representació diplomàtica de Noruega aquests acords aprovats 
pel Ple de l'Ajuntament de Manresa. 
 
El senyor José Luís Irujo del Grup Municipal Social ista, diu que vol presentar la 
condolença per un dels atemptats més horribles que s’han viscut a Europa des de la 
Segona Guerra Mundial i volen compartir emocionalment amb les víctimes la tragèdia 
viscuda tant elles com les famílies. Les accions d’un psicòpata social no poden deixar 
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de perdre de vista, la noció que tot això és possible quan hi ha un embrió que ho 
facilita. Diu que la mateixa tarda que passaven els fets a Oslo i a l’illa d’Utoya, 
pensaven que els atemptats estaven produïts per Al Qaeda o una cèdula islamista. Diu 
que a les dues hores la commoció era triple, ja no pels mateixos fets i per la llista de 
víctimes que s’afegien ni per l’espectacularitat que una sola persona fos capaç de fer 
allò, ja que la persona causant era un senyo ros, noruec, que fins feia poc havia militat 
en un partit, que fa poc dies ha comparegut a eleccions locals amb uns mals resultats. 
Llàstima que s’hagin de produir coses d’aquestes perquè la gent no es deixi encantar 
per cants de sirena. Pensa que els demòcrates i els que estan per una convivència 
amb pau i harmoniosa no els haurien de deixar arrossegar. Hauria de ser com un 
principi moral que els inspirés. Amb el fanatisme, l’odi, el rebuig del diferent, el que 
s’aconseguirà són les experiències més negres d’Europa. Explica que han cregut idoni 
presentar aquesta moció, tot i la llunyania de Noruega, per la proximitat de fets que 
ataquen el nucli del que ha de ser una societat democràtica.  
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , diu que PxC ja va presentar 
una moció el passat mes en diferents ajuntaments de Catalunya, declarant la 
condemna als atemptats terroristes a Noruega el 22 de juliol. Es ratifica amb tot el que 
ha dit el senyor Irujo. Fa un petit incís al senyor Llobet i li diu que si a les properes 
eleccions surten, serà el poble de Manresa democràticament qui els haurà escollit. 
 
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal Socialista a votació i el Ple l’aprova 
per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal del PP en relació  al conveni de 

corresponsabilitat entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Manresa 2010-2014. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 12 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 

“ Amb el fi de donar respostes educatives, treballant en la integració de l’alumnat amb 
NEE (necessitats educatives especials), alumnes que no han obtingut el graduat en 
ESO per diferents motius. 

En funció del “Conveni de Corresponsabilitat entre el Departament d’Educació i l’ 
Ajuntament de Manresa” (2010- 2014). 

PROPOSEM: 

•La confecció d'un estudi estadístic de l'índex de fracàs escolar existent entre 
els alumnes de la ciutat de Manresa. 

•Que se'ls proporcioni la possibilitat de continuar una formació basada en petits 
mòduls o cursos de curta durada, des d' informàtica, soldadura… perquè a 
l’hora de integrar-se al mon laboral no fracassin, oferint, a més, una borsa de 
treball en empreses i entitats municipals. 

•Per part de l'Ajuntament de Manresa, s'elaborarà un catàleg de mòduls o 
cursos disponibles en els diferents centres de formació de la ciutat.” 

 
Tot seguit, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel mateix grup 
proponent en data 15 de setembre de 2011, que es transcriu a continuació:  
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“ Com a conseqüència de l’alt índex de fracàs escolar existent entre els joves, es dóna 
el cas que molts d’ells en assolir els 16 anys, edat en que normalment acaba l’ESO, no 
opten per continuar formant-se. 

Atenent a la resposta de l’equip de govern en el passat ple del mes de juliol, 

PROPOSEM: 

 

“La confecció d'un estudi estadístic de l'índex de fracàs escolar existent entre 
els alumnes de la ciutat de Manresa una vegada assolida l’edat d’ensenyament 
obligatori. 

Que se'ls proporcioni la possibilitat de continuar una formació basada en petits 
mòduls o cursos de curta durada, des d' informàtica, soldadura… perquè a 
l’hora de integrar-se al mon laboral no fracassin, oferint, a més, una borsa de 
treball en empreses i entitats municipals. 

Per part de l'Ajuntament de Manresa, s'elaborarà un catàleg de mòduls o 
cursos disponibles en els diferents centres de formació de la ciutat.” 

 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que el motiu de posar 
l’esmena és perquè amb els atesos es donava a entendre que el que volien o 
cercaven era fins els 16 anys, i precisament és al revés. Explica que el que proposen 
és el mateix però volen que es faci el seguiment a partir de la franja dels 16 fins els 18 
anys. Això es fa per la resposta del regidor Llobet que va fer al Ple del mes de Juliol 
referent al fracàs escolar d’aquesta franja d’edat, ja que va manifestar que no existien 
estadístiques, que no existia cap vehiculació pròpia per intentar reconduir aquests 
joves a partir de 16 anys i que tot i que hagi cicles formatius de qualificació 
professional inicial, etc... no se sabia com procedir per acompanyar aquests joves a 
partir dels 16 anys. Diu que és per això que han presentat l’esmena rectificant aquests 
atesos. Demana que s’hauria de confeccionar un índex de fracàs escolar per poder 
saber com procedir i acompanyar a aquest jovent i que se’ls pugui facilitar una 
formació basada en petits mòduls, cursos...però que es puguin integrar en un món 
laboral i amb un mínim de garanties per incorporar-se a una borsa de treball per a les 
empreses i entitats municipals. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  explica que ja s’està treballant 
amb els punts dels atesos, que en relació als Programes de qualificació professional 
inicial i dels catàlegs dels cursos ja s’estava treballant quan ell va arribar a 
l’Ajuntament. Vol aclarir que tot això es farà a partir d’ara. Diu que a Manresa hi ha 
bastants estudis per l’alumnat que no té formació i diu que hauran de treballar millor el 
fet de matricular-los. És important destacar que la situació actual fa que la gent es 
conscienciï més de la necessitat de la formació, sobretot les persones que no tenen 
l’ESO. Explica que també s’ha notat en la matriculació dels cicles formatius de grau 
mitjà i diu que el fet que la gent vegi la importància de la necessitat de formar-se, 
l’Ajuntament els ha d’ajudar i ha d’obrir la porta perquè es pugui oferir la formació que 
es demana. Explica que l’Ajuntament ja estava treballant en aquest Catàleg i que s’hi 
continuarà treballant en el futur. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que coneixent l’esperit de 
servei a la ciutat que caracteritza al grup municipal del Partit Popular, pensaria que 
això ho han fet per fer veure que es preocupen per la gent. Ho diu perquè és una 
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moció amb propostes molt genèriques de coses, que moltes vegades ja es fan, sense 
proposar millores concretes, diu que té la sensació que fan veure que es preocupen 
per la gent, tot i que sigui una sensació errònia. Comenta que com el contingut el 
troben fluix, massa genèric i que no porta massa a res a les tasques que ja s’estan fent 
des de l’equip de govern, s’abstindran. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, diu que, tot i que troben 
molt lloable qualsevol iniciativa que condueixi a fomentar la formació i la integració al 
mercat laboral de les persones que ho necessiten, perquè ells facin suport a la 
proposició seria bo adequar l’oferta actual a la demanda, ja que segons deia el senyor 
Llobet d’incentivar els joves, creuen que en aquests moments hi ha més gent 
incentivada que oferta real. No els sembla que a la moció hi hagi propostes concretes 
sinó que es divaga sense entrar a fons, però valoren el treball que s’està realitzant 
actualment. 
 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que seguint la línia dels 
companys també s’abstindran, creu que actualment s’està treballant i que s’hauria de 
posar un toc d’alerta perquè això sigui una preocupació, són conscients que l’índex de 
fracàs escolar a partir dels 16 anys es dispara, saben que hi ha estudis estadístics, 
saben que hi ha formació i ocupació específica amb el suport de la Generalitat. Diu 
que ja existeix el Catàleg des dels 0 anys fins a les formacions més elevades tot i que 
segur que s’haurà de completar. Entenen que es una feina que s’està fent, tot i que es 
pot millorar i ampliar informació. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, vol aclarir un parell de 
conceptes. Procuren parlar de coses de la ciutat i la ciutat la formen els ciutadans.  
Quan es diu que es malbaraten els recursos de coses fetes, manca de concreció o que 
això ja se s’està fent, creu que no es així, que no s’està fent i suposa que hi haurà 
estadístiques de majors de 16 anys que ja saben que estan estudiant, i això no es el 
que busca la proposta, ja que els majors de 16 anys ja han decidit el camí a 
emprendre i diu que aquest col·lectiu no els interessa des d’aquesta perspectiva. Diu 
que els interessa el 20% de “no se sap” si estan al mercat laboral o juguen, no se sap. 
Per això demanen concretar el màxim possible aquesta franja d’edat,  del que estan 
fent, que és el que poden fer  i que és el que els hi poden ajudar a fer. 
  
Diu que si això es un malbaratament de recursos, des del Grup Municipal del PP, 
sempre donaran suport a aquests tipus de malbaratament de recursos. Diu que seria 
igual si la proposta la fes ERC, també la recolzarien.  
Si no saben quin és el gruix de gent i quins són els motius per no poder fer un 
acompanyament, es demana si ens haurien de dir els cursos que han de fer. Creu que 
alguns grups formen part d’un tipus de societat que a tots ens diuen el que hem de fer 
la gent, tots legislen la manera de vestir, parlar, i que hem de fer quan siguem grans. 
Creu que hauríem de procurar donar oportunitat al 20% aproximat a què tinguin una 
possibilitat de tirar endavant. A partir d’aquí, les lectures interessades que en puguin 
fer els grups polítics li encanten.  
 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  es vol reafirmar amb el vot 
favorable per seguir treballant en aquesta direcció. Diu que des del govern es prendran 
les abstencions anunciades, tant la del grup Socialista de millorar, com la que han dit 
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des del grup municipal d’ERC, d’intentar treballar no només amb ofertes, sinó 
treballant amb l’oferta i la demanda.  
Creu que val la pena que el Ple de l’Ajuntament tingui present una qüestió tant 
important com “què passa amb la gent que no se’n surt amb l’educació obligatòria”, 
tingui el seu moment al Ple, tot i que creu que és un tema molt important i amb molta 
complexitat. 
Creu que s’haurien de tenir en compte moltes variables, com podria ser el fet que un 
ciutadà o ciutadana de Manresa o del conjunt del país, quan té 16 anys és lliure 
voluntàriament de no seguir estudiant i voler incorporar-se al món del treball, creu que 
és una variable a tenir en compte. Són conscients de la profunditat del tema i el 
treballaran des de la Regidoria d’Ensenyament. 
 
Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del punt 7.6 i el Ple l’aprova  per 14 vots 
afirmatius (11 CiU i  3 PP) i 10 abstencions (4 GMS, 2 ERC, 2 PxC  i 2 CUP) i, per  
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Per tant, decau la proposició inicial presentada pel PP. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal del PP referent a  la consecució d’un Pla 

integral de seguretat als centres docents de Manres a. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 12 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès a que hi han diversos centres educatius de la nostra ciutat que han plantejat en 
reiterades ocasions la necessitat de revisar les mesures de seguretat del seu centre 
educatiu. 
 
Atesa que no es una qüestió menor l’accessibilitat als centres, la millora de patis 
d'esbarjo de la canalla, les sortides d'emergències adequades, etc. 
 
PROPOSEM: 
 
L' Ajuntament portarà a terme un estudi dels centres educatius de la ciutat per detectar 
amb el equips directius i les AMPAS les deficiències dels centres en el proper trimestre 
de l'any. 
 
S' elaborarà un Pla d' Acció de Millores als centres educatius de Manresa per actuar 
de manera programada i seguida en les accions detectades per obtenir una millor 
seguretat en els centres educatius de la ciutat.” 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que tal com s’exposa a 
la proposició, es tracta de fer un treball conjunt entre Ajuntament, l’equip directiu i les 
AMPAS dels centres docents, per disposar d’un llistat de qüestions  referents a temes 
de seguretat, accessibilitat, modernització dels patis d’esbarjo, etc.. .per així poder 
adequar i tenir més seguretat a les escoles.  
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  demana quants centres 
educatius han sol·licitat en reiterades ocasions la necessitat de revisar les mesures de 
seguretat dels seus centres educatius.  
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Demana quants i quins centres educatius han demanat aquest llistat. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, li respon si la CUP està  
demanant un llistat i una numeració de centres en aquests moments i  diu que aquesta 
manca de concreció és perquè tots els centres educatius tenen mancances de 
mobilitat per accessibilitat o sortides d’emergència. No té cap mena d’inconvenient en 
fer-li arribar el llistat dels centres docents que saben de forma directa que tenen 
aquesta mancança i per això demanen que els equips directius i les AMPAS 
conjuntament amb la Regidoria d’Ensenyament d’aquest ajuntament puguin elaborar i 
treballar conjuntament pels centres de tota la ciutat.   
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , creu que la proposta en sí 
està bé, però  creu que les competències de les accions de millora les té la Generalitat 
i que en cap moment s’ha nombrat. 
Creu que la proposta no la poden votar perquè deixen de marge a la Generalitat, diu 
que votarien a favor si s’hagués avisat o donat compte al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC,  troben que en aquesta 
proposta hi ha un punt de partida vàlid independentment de quin grup ha presentat  la 
moció. Diu que hi troben un sentit i per això donaran el vot favorable. 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialist a, comença la intervenció dient 
que el sentit del vot és favorable, tot i que hi caben matisos. Creu que l’Ajuntament i el 
regidor d’Ensenyament, com feien també abans, ja treballen aquests temes amb els 
equips directius i les AMPAS per saber les mancances de cada centre educatiu.  
 
Creu que l’Ajuntament ha de tenir una relació de les mancances tal i com es tenia 
abans. Posa en dubte si ha de ser un estudi o que es tingui en compte el fet d’elaborar 
un pla d’acció de millores quan un ajuntament ha d’intervenir en certes actuacions per 
a les escoles o equipaments educatius. Comenta que això no implica que l’Ajuntament 
de Manresa tingui totes les competències tal i com ha comentat el senyor Pericas, creu 
que si són deficiències greus o grans, les competències les té el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i quan són petites millores o petits 
manteniments, la competència la té l’Ajuntament en les escoles de primària. 
 
Creu que hi hauria d’haver molts matisos a la moció que presenta el PP, tot i que el 
fons els sembla correcte. Creu que si es pogués fer una esmena “in voce” per 
incorporar coses en sortirien moltes. Entenen que la responsabilitat en aquest cas és 
conjunta entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, entenen que ja hi ha les 
taules de planificació, i per tant demanen al Grup que utilitzin l’espai de les taules de 
planificació per exigir un pressupost i un calendari, i que en el proper pressupost 
municipal, tot i que les partides siguin ajustades,  es faci una llista de prioritats amb les 
AMPAS i equips directius. 
 
El senyor Antoni LLobet, del Grup Municipal de CiU,  diu que votaran 
afirmativament i amb la confiança que aquest és exactament la manera com estan 
treballant.  
 
Com a regidor d’Ensenyament, abans que tanquessin les portes al juliol va visitar tots 
els centres educatius de la ciutat, incloent-t’hi totes les escoles públiques de primària i 
coneixent totes les necessitats. Diu que ho va comentar a la Junta de Portaveus i que 
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estan d’acord amb els dos punts de la moció. En els punts previs que no són acords, 
com el fet de dir Pla integral de seguretat, creu que això és una altra qüestió. Coneix 
de primera mà la demanda de necessitats de cada centre. Creu que la situació és 
menys dramàtica del que podria semblar, i torna a dir que els acords són lògics, saber 
i conèixer les necessitats de tots els centres educatius. I referent al Pla d’Acció de 
millores, parla de les competències de cada administració tant les de la Generalitat 
com podrien ser les obres RAM (reforma, ampliació i millora) com les que té 
l’Ajuntament als centres públics d’infantil i primària de manteniment escolar.  
Diu que el Pla d’Acció i millora ja el va sol·licitar personalment a cada centre quan va 
fer les visites, prioritzant les que tinguin incidències en qüestió de seguretat. 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 CiU, 
4 PSC, 2 ERC i 3 PP) i 4 abstencions (2 PxC i 2 CUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de la CUP per mil lorar el model de 

finançament local i rebutjar l’espoli fiscal. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de setembre 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ Atès que aquest Ajuntament ja ha denunciat en diverses 
ocasions que el sistema de finançament dels municipis és insuficient.  
 
Atès que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre 
d’altres, pel volum de població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions 
d’ingressos- respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA, i que aquests 
càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments 
ofereixen a la població. 
 
Atès que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009 i l’Ajuntament de 
Manresa, segons la hisenda espanyola, ha de tornar diners a l’estat.  
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa assumeix en moltes ocasions competències que no 
li són pròpies i que paga amb recursos propis serveis que hauria d’assumir la 
Generalitat o l’Estat.  
 
Atesa la greu situació d’espoli fiscal que les comunitats autònomes dels Països 
Catalans pateixen a mans de l’Estat espanyol afecta les inversions de la Generalitat a 
la nostra ciutat, així com als propis projectes que l’Ajuntament pugui finançar.  
 
Atès que els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol serem 
els manresans I les manresanes que ens veurem afectades per aquest acte de 
deslleialtat institucional, escanyant encara més les arques municipals en detriment 
dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes, que veuran com l'Ajuntament no podrà 
oferir la solidaritat necessària per manca de pressupost.  
 
Proposem: 
 

1. Que l’Ajuntament es declari insubmís al retorn exigit per l’Estat espanyol, 
com a mesura de pressió i de visualització d’una problemàtica acumulada des 
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de fa molts anys.  
2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans estatals 
pertinents, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques. 
3. Que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a plantejar al govern 
espanyol la necessitat d’una reforma en profunditat del sistema de finançament 
local. 
4. Que l’Ajuntament insti al govern espanyol a modificar les balances fiscals, 
amb l’objectiu d’acabar amb la situació d’espoli fiscal.” 

 
El secretari dóna compte de l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU, de data 
14 de setembre de 2011, el contingut de la qual és el següent:  
 
 
A l’acord número 1: 
 
Substitució de “es declari insubmís al retorn exigit per l’Estat espanyol” per “manifesti 
formalment al govern espanyol el desacord amb l’exigència de retorn de diners de 
l’exercici pressupostari ja tancat de 2009 i l’exigència que aquest retorn no es faci 
efectiu” 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, comença la seva exposició 
dient que fa tres anys que fa de regidor i que han aprovat una mitja dotzena de 
mocions en relació al finançament dels municipis i en relació al dèficit fiscal. Creu que 
és un tema prou important i que es torna a debatre per la reclamació feta per la 
Hisenda espanyola d’uns diners que havien avançat i que ara els reclamen. Creu que 
són conscients que no tenen instruments legals per no retornar els diners, ja que són 
ells els que decideixen quants diners té Catalunya i quants diners deixa de tenir. Tot i 
així creu que és important manifestar la seva indignació perquè a sobre el govern 
espanyol es permeti el luxe de reclamar uns diners, sent fins i tot ofensiu. 
Proposen una fórmula per prendre postures més fermes, declarant-se l’Ajuntament 
insubmís, sent conscients que seria una declaració d’un brindis al sol, ja que creuen 
que com ja fa molt temps que es queixen, ara toca la plantada i a prendre mesures de 
força i acomiadar-se de l’estat espanyol i de les seves restriccions per la via dels fets i 
no tant per la via de les queixes.   
Tot i així, des de l’equip del govern han proposat treure la declaració d’insubmissió, 
cosa que era més formal que de fet. Com que segur que es tornarà a parlar del tema 
del dèficit fiscal, l’espoli fiscal i de la manca de finançament municipal, que deriva de 
l’espoli fiscal, al llarg de la legislatura, creu que ja tindran temps de fer propostes més 
fermes, potser inclús amb la línia que planteja Òmnium Cultural, una entitat poc 
dubtosa de radical i que en aquests moments ja està plantejant postures 
d’insubmissió, de desobediència a una situació insostenible. 
Accepten l’esmena de CiU i per tant on diu “es declari insubmís” se substituiria per 
“manifesti formalment al govern espanyol el desacord amb l’exigència del retorn de 
diners de l’exercici pressupostari ja tancat de 2009 i l’exigència que el retorn no es faci 
efectiu” 
 
 
El senyor Antoni LLobet, del Grup Municipal de CiU,  diu que l’esmena que volia 
defensar és la que acaba de comentar el senyor Majó. Creu que com es tracta de 



Acta de la sessió plenària núm. 11  de 15 de setembre de 2011 77 

passar als fets i no a les paraules, creuen que aquesta esmena és correcta, ja que 
sinó quedaria com una cosa de paraula. 
Diu que la insubmissió, és que et neguis a fer una cosa que t’obliguen a fer, i en 
aquest cas no és possible ja que no és l’Ajuntament de Manresa qui ha de tornar uns 
diners, sinó que és el govern espanyol qui no els donarà.  
Creu que si mantinguessin l’expressió “insubmissió”, estarien aprovant una cosa que 
realment no s’estaria fent. Creu que l’honestedat davant la ciutadania és important i no 
es poden plantejar el fet que com que els diners no arribaran, es podran fer servir per 
una altra cosa,  ja que aquests diners ja no arribaran, i sí que exigiran al govern 
espanyol que no els hi reclami. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, comenta que davant la 
proposta i l’esmena presentada per CiU, entenen que una cosa és el finançament local 
i l’altra és l’espoli fiscal o balances fiscals, creu que són dues coses diferents. 
Diu que és cert que s’ha de canviar la Llei de finançament local i comenta que fa anys 
que és reclama el canvi d’aquesta Llei, necessària per al  desenvolupament dels 
municipis. 
Explica que el seu grup votarà a favor de l’esmena presentada per CiU, però creu que 
si els números els van fer malament, hem de ser corresponsables malgrat la Llei actual 
de finançament local i seria un gest d’amabilitat que no demanin els diners, ja que les 
administracions locals són les que afronten en primera línia els problemes i les 
necessitats de la gent.   
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista, inicia la intervenció amb 
l’ànim de poder-se sumar a la proposta i a l’esmena de CiU. Diu que porta 20 anys fent 
de regidor i ja es parlava d’un nou Pla de Finançament Local d’un 50, 25, 25, inclús es 
va arribar a plantejar un 40,30,30 i ara estem al 12,13. 
Creu que se li ha de demanar a l’estat ja que amb les actuals circumstàncies de les 
finances locals en què suportem el 30% d’àmbits competencials nou propis, i estem 
cobrint serveis que hauria de cobrir l’estat o la Generalitat de Catalunya, seria bo que 
tinguessin el detall de no fer efectiu aquestes quantitats, seria una bona manera 
d’ajudar al món local i no contribuir a l’exhauriment de les nostres finances. 
Està d’acord amb la proposta del senyor Majó però més d’acord amb l’esmena del 
Grup de CiU, en el sentit que “la insubmissió” no obligaria només a complir el que 
implica el concepte semànticament, sinó que tampoc estan d’acord a fer-ho servir, ja 
que creu que es donaria peu a que qualsevol ciutadà es pogués declarar insubmís 
quan l’Ajuntament per exemple passés a cobrar una ordenança, ja que els drets de la 
insubmissió no se sap on acaben i on comencen. 
Ells demanarien si es pogués retirar de l’acord l’expressió espoli fiscal, diu que no ho 
fan per defensar a ningú, sinó que es dóna per demostrar una premissa, que per ells 
no està tan demostrada, creu que existeix un clar desequilibri del que es dóna i el que 
rep Catalunya està clarament demostrat per diferents agents econòmics de l’àmbit 
polític. Diu que en l’anterior legislatura tots els ajuntaments d’Espanya van poder 
gaudir d’unes aportacions de l’estat, amb caràcter excepcional, però en el cas de 
Manresa van significar uns 21 milions d’euros. Demana si es pot considerar la petició i 
creu que no canviarà el sentit ni el fons. 
  
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP , comença dient que no estan 
disposats a canviar el terme, bàsicament perquè del tema del dèficit fiscal ja se n’ha 
parlat moltes vegades i la qüestió no sembla que hagi de millorar. Hi ha la sensació 
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general  que això és un tema gravíssim i injust i com que realment ho troben injust, el 
terme espoli és millor que el terme dèficit. Diu que el terme dèficit, té un punt de 
neutralitat, i el terme espoli està més connotat, és una injustícia i com ells entenen que 
és una injustícia i així ho perceben la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 
per això creuen que el terme que es correspon és el terme d’espoli ja que és més 
clarificador i, per tan, volen mantenir aquesta terminologia. 
 
 
Tot seguit, l’alcalde sotmet a votació la proposició del Grup Municipal de la CUP , amb 
la incorporació del l’esmena de CiU en el punt 1, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius 
(11 CiU, 2 ERC, 3 PP, 2 PxC, 2 CUP), 4 abstencions (GMS) i, per tant , es declara 
acordat: 
 
“ 1. Que l’Ajuntament manifesti formalment al govern espanyol el desacord amb 
l’exigència de retorn de diners de l’exercici pressupostari ja tancat del 2009 i 
l’exigència que aquest retorn no es faci efectiu. 
2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans estatals pertinents, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 
3. Que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a plantejar al govern 
espanyol la necessitat d’una reforma en profunditat del sistema de finançament local. 
4. Que l’Ajuntament insti al govern espanyol a modificar les balances fiscals, amb 
l’objectiu d’acabar amb la situació d’espoli fiscal.” 
 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents 
 

8.1 Proposta sobre aprovació, si escau, de la modif icació de la relació de 
llocs de treball de personal funcionari.  

 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat de Governació, de 13 de setembre 
de 2011, que es transcriu a continuació:  
 
“ Atès que cal adequar l’estructura administrativa al nou cartipàs municipal i a la millora 
dels diferents serveis i mentre no s’aprovi l’organigrama funcional general de 
l’Ajuntament es considera necessari  modificar la denominació d’algunes prefectures 
així com  la supressió de dos llocs de treball de cap de servei i la creació de dos nous 
llocs de treball de cap de secció que permetin la reorganització dels Serveis del 
Territori. 
 
Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local i article   8.1.a) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, determinant tots ells la potestat d’autonomia 
organitzativa de l’Ajuntament. 
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És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Modificar la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari aprovada per acord 
plenari de 17 de gener de 2011, en el sentit de crear, modificar i suprimir els llocs de 
treball següents: 
 
1. SUPRIMIR   
 

CODI LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS 

JORNADA  
REQUISITS 

(Grup) 
FORMA DE 
PROVISIÓ NIVELL CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 2011 

FA29119 A4 
CAP DE SERVEI DE 
PROJECTES URBANS F JP2 A1(A) CE 29 25.572,74 

 A5      30 25.841,89 

FA29120 A4 
CAP DE SERVEI 
D’URBANISME F JDE A1(A) CE 29 35.221,03 

 A5      30 35.374,61 

 
La supressió dels llocs de treballs serà efectiva  en la data en que els funcionaris que 
els ocupen siguin adscrits a un nou lloc de treball. 
 
 
 2. CREAR 
 

CODI LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS 

JORNADA  
REQUISITS 

(Grup) 
FORMA DE 
PROVISIÓ NIVELL CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 2011 

FA26124 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
L’OFICINA DEL POUM F JDE A1(A) CE 26 25.191,75 

 A4      28 25.398,38 

 A5      30 25.608,53 

FA26125 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
PAISATGE  F JP2 A1(A) CE 26 18.901,66 

 A4      28 19.108,29 

 A5      30 19.318,42 

 
 
3. MODIFICAR LA DENOMINACIÓ 
 
CODI LLOC DENOMINACIÓ QUE SE SUPRIMEIX NOVA DENOMINACIÓ 

FA29121 CAP DE SERVEI DE VIA PUBLICA, SERVEIS 
URBANS I MEDI AMBIENT 

CAP DE SERVEI DE PAISATGE I MEDI 
AMBIENT 

FA26119 CAP DE SECCIÓ DE RECOLLIDA DE RESIDUS I 
NETEJA 

CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, RESIDUS I 
AGENDA 21 

FA26113 CAP DE SECCIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS CAP DE SECCIÓ DE R EHABILITACIO 
URBANA 

FA26121 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA VIA 
PUBLICA 

CAP DE SECCIÓ DE MOBILITAT 
 

FA26116 CAP DE SECCIÓ D’ESPAIS PÚBLICS CAP DE SECCIÓ D’OBRA  PÚBLICA 
 

FA26111 CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT 
URBANISTIC 

CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I 
GESTIÓ DEL SÒL 

FA26128 CAP DE SECCIÓ JURIDICO ADMINISTRATIVA 
DEL SERVEI DE VIA PUBLICA, SERVEIS 
URBANS I MEDI AMBIENT 

CAP DE SECCIÓ D’ASSESSORAMENT 
JURÍDIC DEL SERVEI DEL TERRITORI 

FB25115 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT CAP DE SECCIÓ D’EFICIÈ NCIA 
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D’INSTAL.LACIONS I XARXES ENERGÈTICA I XARXES 
FB25110 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT 

D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
CAP DE SECCIÓ D’EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , explica que es tracta d’una 
adequació estructural administrativa de l’Àrea de Territori. Ho proposen per donar 
resposta a un mandat de la ciutadania un cop celebrades les eleccions, en el qual 
s’entén que es demanava un canvi en aquesta Àrea de Territori i també volen adequar 
l’estructura administrativa a les voluntats del govern i a les prioritats de l’actual govern. 
Creuen que cal adequar l’estructura administrativa a les prioritats respecte a la 
rehabilitació urbana, a la qualitat de l’espai urbà i el seu manteniment, també a una 
voluntat política que és la revisió del Pla General i volen visualitzar això amb la creació 
de l’Oficina Local del Pla.  
Diu que també hi ha una aposta política a les qüestions que fan referència al medi 
ambient, a l’Agenda 21 i a l’eficiència energètica i també hi ha una aposta política en 
visualitzar i promocionar el concepte de paisatge des del punt de vista de la Carta 
Europea del Paisatge. Creuen amb el potencial que hi ha a l’entorn de Manresa, 
l’Anella Verda i tot el seu potencial tant econòmic com el que està vinculat al món de 
l’oci. Tot això ha donat peu a realitzar una nova estructura i una reestructuració de 
l’Àrea.     
 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que qualsevol reorganització 
la pot fer el govern quan vulgui. Durant 16 anys s’han fet  estudis d’urbanisme i 
desenvolupament d’urbanisme a Manresa i, excepte casos puntuals, la majoria de gent 
ho valora positivament. Diu que el que li fa por és que amb els canvis es puguin 
desaprofitar, malbaratar persones amb criteri i amb capacitat, és a dir no aprofitant al 
màxim la seva capacitat, cosa que s’ha de reconèixer que ho han treballat durant 
temps. 
 
El senyor José Luis Irujo, del grup Municipal Socia lista, comença dient que 
s’abstindran a la votació del dictamen, i creu que el govern està legitimat per afrontar 
de la millor manera les seves Àrees. Creu que és una qüestió que s’ha d’entendre amb 
una normalitat absoluta el fet que tots els governs municipals facin els seus 
organigrames, adequant les estructures als conceptes pels quals volen intervenir a la 
ciutat. 
Continua dient que el tema dels organigrames és bastant relatiu, creu que sí que 
s’haurà de consensuar els temes urbanístics importants, com el Pla d’Ordenació 
urbana que s’ha de revisar en aquest mandat, el desenvolupament dels plans 
especials i plans parcials. Dient que per temes urbanístics es requereix acord plenari 
per majoria absoluta i creu que això es més important que no la reorganització del 
personal.       
Conclou dient que no votaran favorablement ja que creu que és una qüestió que com a 
govern estan plenament legitimats per prendre aquestes decisions. Diu que les 
persones afectades pels canvis en l’organigrama veuran afectat el seu estatus, 
recordant que són persones que han treballat per la ciutat i han format part d’un 
govern, la postura més encertada creu que és la de l’abstenció.   
 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , respon al comentari del 
senyor Culell, fent l’aclariment que estan aprovant un canvi de denominació, uns 
moviments en les caselles que ocuparan, però no l’adscripció de les persones a cada 
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lloc de treball, ja que això és competència de l’alcalde. Vol ressaltar que hi ha una total 
confiança cap a les persones treballadores i funcionaris que estan a l’Ajuntament, i 
tenen la voluntat i l’objectiu que en les futures decisions, nomenaments i adscripcions 
als llocs de treball seran respectuosos amb les persones, traient el seu màxim 
potencial. 
 
L’’alcalde sotmet la proposta  a votació  i el Ple l’aprova per  14 vots afirmatius (11 CiU 
i  3 PP), 10 abstencions (4 GMS, 2 ERC, 2 PxC  i 2 CUP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde 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. 27 a 31, que 

corresponen als dies 18 i 25 de juliol, 1 i 22 d’ag ost i 5 de setembre de 
2011, respectivament. 

  
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
11.1 Pregunta del Grup Municipal Socialista al Gove rn municipal en relació a 

 l’estat d’execució dels projectes de construcció d els equipaments 
educatius IES Cal Gravat i’Escola la Flama i en qui n estat es troba el 
projecte de l’escola Valldaura. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal Socialista, de 9 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En quin estat d’execució es troben els projectes de construcció dels següents 
equipaments educatius: IES Cal Gravat i l’Escola La Flama i en quin estat es troba la 
redacció del projecte de l’Escola Valldaura? En relació a la pregunta anterior, quines 
gestions ha dut a terme l’equip de govern davant el Departament d’Ensenyament, per 
que aquest compleixi amb els compromisos adquirits per a la realització de les obres 
anteriorment assenyalades?” 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU , comenta que li sorprèn el fet 
que el Grup Municipal Socialista faci aquesta pregunta, ja que el dia 10 de juny 
ostentava l’Alcaldia i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, i per tant ja deuen saber  
en quin estat es troba aquesta qüestió. I respecte al segon, les gestions que han fet 
ells des del dia 11 de juny. Diu que es bo comentar que a l’escola la Flama hi va haver 
un acord del govern per redactar el projecte, el març de 2010. El projecte de l’IES de 
Cal Gravat, es va aprovar per acord de govern de 23 de novembre de 2010, i el dia 28 
de novembre de 2010, cinc dies desprès hi van haver les eleccions al Parlament de 
Catalunya, creu que és important saber que la mateixa setmana de les eleccions es va 
aprovar el projecte sense consignació pressupostària, perquè no hi havia al pressupost 
del 2010 (que era quan es va aprovar) i no n’hi podia haver al pressupost del 2011, ja 
que el govern que va convocar les eleccions, no havia elaborat el pressupost del 2011. 
Diu que és important saber que els acords de govern es van aprovar sense 
consignacions pressupostàries i per tant diu que ja eren millors coneixedors de la 
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situació que no pas ells. I sobre l’escola Valldaura diu que la situació ja la coneixen 
tots, ja que en el darrer Ple de 21 de juliol es va aprovar la cessió de terreny, per tant 
diu que el procés està així, tal i com es va aprovar a l’últim Ple.  
Explica que com a regidor d’Ensenyament les gestions que ha fet han estat les 
següents: entrevistar-se amb el director dels Serveis Territorials de la Catalunya 
Central, assistir a una taula planificació, assistirà a una segona taula de planificació 
abans que s’acabi aquest mes. Es va reunir per segona vegada amb el director dels 
Serveis Territorials, en data d’ahir es van entrevistar amb el director de Centres 
Públics  i l’alcalde, per tal d’elaborar un calendari factible. Calendari que prevegi les 
consignacions pressupostàries per tirar endavant els projectes i també van concretar  
una propera entrevista per al mes d’octubre per prendre decisions i anunciar com 
seguirà el procés.  
 
 
11.2 Pregunta del Grup Municipal Socialista al Gove rn municipal en relació a la 
 reducció de els subvencions adreçades als municipi s destinades a la 
 gestió de les Escoles de Música i Escoles Bressol.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal Socialista, de 9 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El Govern de la Generalitat va anunciar la reducció de les subvencions adreçades als 
municipis amb efectes retroactius des del 1 de gener d’enguany, destinades a la gestió 
de les Escoles de Música i Escoles Bressol. De quina manera afecta aquesta retallada 
a l’Ajuntament de Manresa i en quina situació queden les escoles del nostre municipi, i 
en qualsevol cas quines mesures aplicarà el Govern Municipal per afrontar aquesta 
davallada d’ingressos i per tant mantenir l’actual servei educatiu de les escoles 
afectades?” 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  explica que anteriorment ja 
s’ha parlat del dictamen d’aprovació del Conveni. En el pressupost de l’Ajuntament de 
Manresa aprovat pel 2011 hi havia consignats 231.600,00€ com a subvenció prevista 
de la Generalitat de Catalunya per les places de l’Escola de Música. La subvenció de 
460,00€ per alumne seran de 178.020,00€ i per tant la diferència que no s’ingressarà i 
que estava prevista en el pressupost és 53.580,00€. 
Exposa que per les Llars d’infants la previsió pressupostària de l’Ajuntament de 
Manresa és de 440.000,00€ i en rebran 400.000,00€, i per tant la diferència són de 
menys 40.000,00€, sent la suma de 93.580,00€, que aquestes són les dades i no  
entrarà a discutir el tema de culpabilitats. La Generalitat de Catalunya farà arribar les 
subvencions de 460€ per les places de música i 1.600 per les llars d’infants, decisió en 
funció de les finances de la Generalitat. També vol ressaltar, que el dia 18 d’abril de 
2011, la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament de Manresa el que 
donaria per programes educatius: PEC, Laboràlia, pel Teatre...en aquest cas les 
reduccions no són de l’11% com les Llars d’infants, o del 23% de les escoles de 
música, són de gairebé d’un 30%, i en el cas del teatre va eliminar el programa. Diu 
que es evident que totes les administracions van prendre decisions sobre el 
finançament de projectes als ajuntaments. El drama pels ajuntaments davant 
d’aquestes decisions, siguin de l’administració que siguin, tenen poc marge de 
maniobra. Creu que és important manifestar com està el tema dels ingressos i el 
costos, del tema de les llars d’infants i les escoles de música. Diu que segons un 
estudi comparatiu fet per la Diputació de Barcelona, l’any 2009 una plaça de llar 
d’infant suposava una despesa corrent de mitjana dels municipis de la Diputació de 
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Barcelona de 5.387,00€ i en canvi a Manresa són 6.411,00€,  de manera que aquí hi 
ha marge per actuar. I en relació a les escoles de música, les places mitjanes dels 
municipis de la Diputació són de 1.903,00 € i la plaça a Manresa és de 2.529,00€. Tots 
han de treballar per fer sostenible el sistema.  
 
Explica que les decisions preses políticament, mantenir les places tant de l’escola de 
música com les llars d’infants, sense reduir-les i si pogués ser ampliar-les, és una 
manera de sostenir el sistema.  És el cas del Conservatori, on el professorat passarà 
de tenir 18 a 19 hores lectives, amb la qual cosa podran atendre més alumnes, això 
vol dir més ingressos per tarifes o per la  subvenció de la Generalitat que arriba per 
plaça. També comenta que tant a l’escola de música del Conservatori com en els 
concessionaris de la llars d’infants ja s’ha treballat i s’està treballant perquè els 
93.000€ que quedin pel curs següent es pugui treballar de manera que pugui 
equilibrar-se. Diu que s’està fent un esforç per part dels centres i de les 
concessionàries per veure la manera de contenir-se tots plegats i això s’està treballant 
i properament donaran les dades exactes, tot i que avança qui volen que el curs quedi 
a zero sense ampliar tarifes. Volen deixar clar que tant l’escola de música com les llars 
d’infants que el curs 2011-2012 que ja ha començat, no modificaran les tarifes, perquè 
s’hauria d’haver fet d’una manera urgent, sobrevinguda i no ho creien correcte perquè 
les famílies ja havien fet les matrícules, per tant diu que han treballat amb el tema dels 
costos i perquè hi hagi equilibri. L’Ajuntament de Manresa, està intentant treballar per 
fer austeritat en tots sentits per intentar disminuir costos i no disminuir els serveis. 
Quan es va fer el debat inicial sobre el tema dels costos del govern, per exemple, dels 
càrrecs eventuals, explica que des del dia 11 de juny fins a 31 de desembre d’aquest 
any, l’ajuntament gastarà 350.000,00€ menys en equip de govern i càrrecs eventuals 
que si hagués continuat l’equip de govern de l’1 de gener a 10 de juny. Estan treballant 
amb la línia d’intentar mantenir els servis públics en condicions fent els esforços 
necessaris en el tema dels costos. 
 
 
 
11.3 Pregunta del Grup Municipal Socialista en rela ció a les declaracions 

efectuades per l’Honorable Conseller d’Interior, Sr . Felip Puig, respecte a 
l’aturada de la reforma i ampliació del Parc d’Emer gències de la Catalunya 
Central. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal Socialista, de 9 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Desprès que l’Alcalde i la Regidora de Seguretat Ciutadana visitessin el passat 19 de 
juliol les dependències de la Regió d’Emergències Centre i el Parc de Bombers de 
Manresa, què pensen fer respecte les declaracions efectuades per l’Honorable 
Conseller d’Interior, Sr. Felip Puig, dient que quedava aturada la seva reforma i 
ampliació, i per tant la realització del nou Parc d’Emergències de la Catalunya Central, 
tenint en compte que es tracta d’una qüestió cabdal per la seguretat ciutadana i 
l’atenció de les emergències i protecció civil del nostre territori?”  
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU,  comenta que vol aclarir les 
declaracions ja que es referien a un retard de l’execució de les obres i que no es 
descartava una revisió a la baixa del projecte per tal de fer-lo assumible 
econòmicament en un moment com és l’actual. Parlen d’una inversió de més de 9 
milions d’euros, que es requereix un estudi previ de prioritats i elaboració d’un 
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calendari i una revisió del projecte. Pensen que si s’haguessin agilitzat les 
negociacions per a la cessió dels terrenys en el seu moment, creu que ara els 
problemes serien uns altres o les obres estarien gairebé acabades o en procés, diu 
que és cert que la negociació va ser lenta.  

La pregunta fa referència al terme cabdal, i diu que s’ha de tenir present que el regidor 
d’emergències està al mateix lloc des del 2002, la dotació és correcte a nivell d’equip 
humà i infraestructura tecnològica. Comenta que ja els hi agrada que es parli del terme 
cabdal en matèria de seguretat ciutadana, però comenta que si en una anterior 
legislatura s’hagués apostat per aquest terme i s’haguessin prioritzat qüestions, a nivell 
local importants, ara no tindrien la feina tan acumulada. Sobretot es vol referir a 
apostar per fer inversions en infraestructures, en tecnologia, en modernització ... Volen 
vetllar perquè el projecte es pugui executar amb el calendari que es marqui i que a 
nivell local es faci una aposta important en qualsevol inversió, sobre tot quan es parla 
de seguretat ciutadana. 
 
11.4 Pregunta del Grup Municipal del PP, sobre les avaries que es produeixen 
 en les conduccions d’aigua al carrer Sobrerroca. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal del PP, de 12 de setembre de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Des d'un temps enrere i cada cop amb major freqüència, es vénen produint avaries en 
la conducció d'aigua al carrer Sobrerroca, això suposa una sèrie de molèsties tant per 
als veïns pels talls de subministrament ocasionats i per al trànsit i vianants com a 
conseqüència de talls puntuals a causa de les obres, sense tenir en compte un altre 
aspecte important com és la pèrdua d'aigua que s'ocasiona. 
 
Com a conseqüència d'això, preguntem el següent: 
 

-Quin és el motiu pel qual donat l'estat de la conducció d'aigua existent no 
s'entoma una obra integral que permeti la substitució del tram afectat en lloc de 
fer intervencions puntuals?” 
 

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que certament l’estat de 
conducció d’aigua d’aquest carrer és molt precari, motiu pel qual hi ha totes aquestes 
avaries en els darrers anys i concretament aquest últim any. Diu que està previst fer 
una substitució integral de totes les conduccions. Estan valorant si la substitució 
integral comportarà un gran desplegament de tota la pavimentació i s’aprofita per refer 
l’estat del ferm que també és molt precari. 
 

 
11.5 Pregunta del Grup Municipal del PP, sobre les festes d’àmbit nocturn que 
 es realitzen a l’antiga fàbrica TEQUISUR del carre r Jorbetes. 
 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal del PP, de 12 de setembre de 2011, 
que es transcriu a continuació: 

 

“En les instal·lacions de l'antiga fàbrica de TEQUISUR al carrer Jorbetes es vénen 
realitzant de ja fa molt de temps unes festes d'àmbit nocturn que deriven en actes 
incívics  amb les conseqüents molèsties per a les veïns de la zona. 
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Com a conseqüència d'això, preguntem el següent: 

-Té coneixement aquest Ajuntament d'aquest tipus de festes i de la seva 
realització en el citat recinte? 

-Disposen els organitzadors d'aquestes festes del corresponent permís i/o 
llicència per part d'aquest Ajuntament? 

-De no disposar dels corresponents permisos, pensa aquest Ajuntament dur a 
terme accions que impedeixin que és continuï  duent a terme aquest tipus de 
festes?” 

La senyora  Olga Sanchez, del Grup Municipal de CiU , diu que es vol remetre a 
documentació i informes tècnics. Des de finals de 2009 fins a l’actualitat, hi ha hagut al 
carrer Jorbetes més d’una vintena d’intervencions, la majoria relacionades amb temes 
d’ocupes, etílics, sorolls, molèsties als veïns. Actualment i coincidint amb la Festa 
Major es té constància per trucades de veïns del volum de nombroses persones al 
carrer provocant sorolls i molèsties, i diu que s’han fet intervencions policials 
conjuntament amb els Mossos d’Esquadra per tal de dissuadir a la gent  i que 
marxessin. Diu que és una qüestió que els preocupa i que amb la col·laboració del 
regidor d’Urbanisme han iniciat les gestions necessàries per posar-se en contacte amb 
els propietaris de l’edifici TEQUISUR  i creuen que treballant trobaran les mesures i 
alternatives per pal·liar aquesta situació.   

 
 

11.6 Pregunta del Grup Municipal del PP, referent a l cos de la Policia Local de 
 Manresa. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal del PP, de 12 de setembre de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quin en el nombre d'agents de l'actual plantilla de la Policia Local?  
Com estan distribuïts en les seves tasques de treball? 
 
Durant el present any, quants membre de la Policia Local de Manresa han demanat 
trasllat a un altra cos o població i ja no formen part del nostre cos? 
 
Quin cost econòmic ha representat a la ciutat de Manresa la formació i equipament 
dels membres que han preferit una altra localitat o cos de seguretat per desenvolupar 
la seva feina? 
 
Quins són els motius pel que membres compromesos de la Policia Local de Manresa 
abandonen aquest cos i marxen a altres? 
 
Quines actuacions tenen previst per donar resposta a la exigència de seguretat de la 
ciutadania de Manresa?” 
 
La senyora Olga Sanchez, del Grup Municipal de CiU,  explica que el nombre actual 
de la Policia Local és de 108 persones i un agent que està en comissió de serveis a la 
Policia Local de Sabadell. L’estructura està formada per un intendent en cap, un 
inspector sotscap, 6 sergents, 11 caporals i la resta de gent està distribuïda en cos de 
guàrdia, atestats, OAC, emissora, policia administrativa, patrulles, districte, 
recolzament, motoristes, grua, tasques administratives i alliberats sindicals. Respecte 
a la següent pregunta de quants agents han demanat trasllat, diu que hi ha un agent 
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que pertany a la Policia Local de Manresa que presta les comissió de serveis a 
Sabadell i durant aquest mes de setembre s’ha tingut coneixement que hi ha dos 
agents més que s’incorporaran al cos de Mossos d’Esquadra i un a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona.  
Respecte el cost econòmic que representa per la ciutat la formació i l’equipament dels 
que han marxat a un altra localitat, comenta que durant 9 mesos aquests agents han 
assistit al curs de seguretat pública de Catalunya. Diu que aquest curs no es paga, sí 
que es paga la retribució dels nou mesos, i el cost d’empresa d’aquest personal amb el 
vestuari. Entenen que la despesa és una inversió més que una despesa. En relació als 
motius de perquè marxen a d’altres localitats, creu que gent jove i preparada té ganes 
de promocionar - se, que la seguretat té d’altres branques a part de la local, que és bo 
que tinguin un interès més alt. Respecte a les exigències o actuacions que es té 
previst per donar resposta a la ciutadania de Manresa, diu que a proposta de l’alcalde i 
la regidoria, la Junta Local de Seguretat va aprovar que l’Ajuntament de Manresa 
impulsés un Pla Local de Seguretat, comptant amb la participació de totes les 
administracions, cossos policials, serveis de seguretat, serveis municipals, entitats 
públiques i privades amb responsabilitat i funcions en matèria de seguretat. Creu que 
el que s’ha de fer és analitzar la situació de seguretat, definir els objectius generals i 
prioritaris, quins recursos i mitjans es tenen i hi ha disponibles i especificar les accions 
que s’han d’emprendre amb un calendari i amb mètodes de seguiment i avaluació i el 
període de vigència que ha de tenir. Aquest Pla Local de Seguretat s’impulsarà des del 
Ajuntament de Manresa i a partit d’aquí, es podrà definir l’actuació concreta que es 
necessita i l’anàlisi que el propi Pla comportarà. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP diu que voldria que la 
regidora concretés el cost econòmic que ha representat a la ciutat de Manresa la 
formació i l’equipament dels membres que han preferit marxar a una altra localitat. 
Demana el cost econòmic, no volen fer valoracions de les despeses ni fan valoracions 
d’inversió. Demanen la xifra. 
 
La regidora Olga Sanchez, del Grup Municipal de CiU , diu que els hi faran arribar 
tota la documentació que explicarà el cost de les tres persones, nou pagues, i cost 
d’empresa. 
 

 
11.7 Prec del Grup Municipal de PxC, referent al po nt d’accés al barri de l Guia. 
 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PxC, de 12 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En el pont d’accés al barri de la Guia, hi ha un forat de grans dimensions, com podran 
observar en la imatge. Que ocupa tot un carril de dit pont i que comporta un gran perill 
per a la circulació. 
 
Pel que, des del GM de PxC demanen: 
 
-Que l’Ajuntament de Manresa faci arribar a la Diputació la greu situació existent en 
aquest pont , perquè urgentment aquest cràter sigui tapat. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , explica que miraran de 
posar solució però diu que traslladar-ho a la Diputació no ho creuen convenient ja que 
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no és una carretera de la Diputació. Diu que des del govern municipal miraran de 
solucionar aquest esvoranc. 
 
El senyor Albert Pericas,  del Grup Municipal de Px C, demana si el tram és de 
competència municipal, ja que estaven convençuts que era competència de la 
Diputació. 
 
 
L’alcalde diu que en aquest Ple hi ha hagut clarament l’inici del curs polític, amb 11 
proposicions, 3 compareixences i 7 preguntes a l’equip de govern. Agraeix la 
col·laboració de tots perquè s’ha pogut desenvolupar amb correcció.  
 
Afegeix que, d’acord amb el que s’ha parlat amb els grups municipals, l’apartat de 
l’ordre del dia Precs i preguntes, passarà a tenir una altra denominació. 1 
 
Tot seguit aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el 
número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 

                                                
1 Nova redacció d’aquest paràgraf d’acord amb l’esmena introduïda pel Sr. Xavier Javaloyes en 
la sessió del Ple de la Corporació del dia 20 d’octubre de 2011: 
 
“Afegeix que, d’acord amb el que s’ha parlat amb els grups municipals, l’apartat de l’ordre del 
dia Precs i preguntes, passarà a tenir una altra denominació. A tenor de la petició d’ERC 
formulada en la Junta de Portaveus per tal d’eliminar d’aquest punt la paraula Precs, el senyor 
Xavier Javaloyes insta a l’alcalde amb un gest per assenyalar que això és un prec, i que els 
regidors d’aquesta Corporació no poden perdre aquest dret. L’alcalde diu que a iniciativa del 
senyor Xavier Javaloyes i del grup que presideix es manté la paraula Precs i es canvia la 
denominació del punt a Precs, preguntes i interpel·lacions a l’equip de Govern.” 
 


