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Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1, que correspon a la sessió plenària 
del dia 18 de gener de 2010. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9843, de 21 de desembre de 

2009, sobre activació del Pla d’emergència de nevades. 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9944, de 22 de desembre de 

2009, sobre desactivació del Pla d’emergència de nevades. 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 548, de 29 de gener de 2010, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent  d’alcalde, durant els 
dies 3 a 5 de febrer de 2010. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 659, de 28 de gener de 

 2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
 1/2010, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
 
3. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 2/2010, dins el  Pressupost municipal vigent. 
 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de determinades 

aplicacions pressupostàries relatives a subvencions nominatives. 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’ordenança 

fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’establiment de la tarifa del preu públic 

per a la venda del llibre Lligams. La trajectòria d’Agustí Penadès 
 
  
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
3.2.1 Dictamen sobre informe, si escau,  del projecte presentat per Opi Prendas  

Infantiles Orchestra, SL, per a la implantació d’un establiment de venda de 
mobiliari infantil  i complements de puericultura al carrer Agustí Coll (Polígon 
Els Trullols). 
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4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General. Mel – Cirera. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del Pla especial per a la 

implantació d’una activitat de pública concurrència amb una cabuda superior a 
500 persones a l’avinguda dels Dolors, 17- Potemkin. 

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

Pla Parcial de delimitació del sector Parc Tecnològic del Bages. 
 
 
5. AREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

a favor de Supermercats Llobet, SA, per import de 32.152,83 €, per al 
subministrament d’aliments dins del programa d’ajudes individualitzades durant 
els mesos de novembre i desembre de 2009. 

 
 
6. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVER SALS 

 
6.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei de Drets de Ciutadania 
destinades a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. 

 
 

7. PROPOSICIONS 
 
7.1  Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de convocar una jornada 

 de debat sobre el futur de la zona esportiva del Congost.  
 
7.2  Proposició dels  Grups Municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA i CUP per a la 

cancel·lació del deute extern d’Haití i de suport a la campanya “Manresa 
Solidària amb Haití”. 

 
7.3  Proposició del Grup Municipal de PxC per a la reforma de lleis i reglaments 

referents a l’empadronament de persones immigrants. 
 
7.4  Proposició del Grup Municipal de CiU per a la modificació del trajecte del 

 carril bici. 
 
7.5  Proposició del Grup Municipal de CiU per a l’arranjament de la calçada del 

carrer de la Pujada Roja. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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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.  3, 4 i 5, que 

corresponen als dies 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2010, respectivament. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1, que correspon a la sessió 
plenària del dia 18 de gener de 2010.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 1, del dia 18 de gener de 2010, 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 25 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  9843, de 21 de desembre 

de 2009, sobre activació del Pla d’emergència de ne vades.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Activar el Pla d’emergència de nevades, d’acord amb les previsions 
tècniques que conté. 
 
Segon.- Ordenar la immediata i directa execució d’obres, prestació, i adquisició dels 
serveis  i subministraments indispensables, incloses en l’informe tècnic descrit a la part 
expositiva d’aquesta resolució que es relacionaran seguidament  per fer front a la 
situació d’emergència provocada per la nevada generalitzada caiguda a la nostra 
ciutat. 
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� Abastaments alimentaris 
� Combustibles 
� Sal de desglaç (potassa) 
� Maquinària (pales excavadores amb ganiveta, tractors, motonivelladores,etc) 
� Estris (pales, raspalls,etc) 
� Contractació d’empreses foranies per tasques de neteja. 
� Altres subministres no previstos 
 
Tercer.-  Requerir als serveis financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front 
a les despeses que es puguin originar, sens perjudici de la tramitació dels 
corresponents expedients de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el 
moment oportú. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  9944, de 22 de desembre 

de 2009, sobre desactivació del Pla d’emergència de  nevades.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Desactivar amb efectes de les 13.00 hores del dia d’avui, el Pla 
d’emergència de nevades, activitat per resolució de data 21 de desembre de 2009, 
tenint en compte la millora de la situació excepcional que va motivar la seva activació i 
que les previsions meteorològiques per les properes hores no preveuen risc de 
nevades, sinó pluja generalitzada, elements que determinen i aconsellen aquesta 
desactivació. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  548, de 29 de gener de 

2010, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p el primer tinent d’alcalde, 
durant els dies 3 a 5 de febrer de 2010.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.  Que durant el període del 3 al 5 de febrer de 2010,  amb motiu de 

l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia 
seran assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde, senyor Ignasi 
Perramon i Carrió , que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al 
titular. 

 
SEGON.  Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Ignasi 

Perramon i Carrió. 
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TERCER.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
QUART.   Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió 

que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.  Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 

l'ajuntament, als efectes corresponents.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  659, de 28 de gener de 

2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
1/2010, 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 1/2010, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos, a l’empara 

del que disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 8è. de les 

Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2010, segons detall que figura en 

l’annex que es conté en l’expedient. 

 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 181, en relació amb el 

169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 

 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 

primera sessió que es celebri.” 
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia, en el sentit de debatre i votar en aquest 
moment la proposició del punt 7.2. referent a la cancel·lació del deute extern d’Haití i 
de suport a la campanya “Manresa Solidària amb Haití”. 
 
 
7.2 Proposició dels  Grups Municipals del PSC, ERC,  ICV-EUiA, CUP, PPC i 

CiU, per a la cancel·lació del deute extern d’Haití  i de suport a la 
campanya “Manresa Solidària amb Haití”.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA, 
CUP, PPC i CiU, d’11 de febrer de 2010, que es transcriu a continuació: 
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“Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 
150.000 morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables 
danys materials. 
  
Atès que, des de dies després, diferents entitats, organitzacions i persones de la ciutat, 
el Consell Municipal de Solidaritat i l’Ajuntament de Manresa, s’han organitzat en la 
campanya “Manresa solidària amb Haití” 
  
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de 
dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a 
cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els compromisos 
internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.  
  
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute 
extern i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara 
reclama. 
 
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es va 
reunir el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els 
creditors bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats 
financeres que afronta aquest país”. 
 
Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la 
societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs 
dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier. 
 
Atès que la campanya Qui deu a qui? (conformada per més de 50 organitzacions de 
l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD 
(moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del 
Sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a 
la cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè 
d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més 
d’incomptables organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant 
l'anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol. 
 
Atès d’un alt perill de militarització de l’ajuda internacional que està rebent Haití, com a 
resposta a la catàstrofe que està patint. 
 
Els GRUPS MUNICIPALS del PSC, ERC, ICV-EUiA, CUP, PPC i CiU, de 
l’AJUNTAMENT de MANRESA proposen l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
1.-  L’Ajuntament de Manresa, mitjançant les propostes del Consell Municipal de 
Solidaritat i la campanya “Manresa solidària amb Haití”, destinarà recursos propis per 
desenvolupar accions de post-emergència i reconstrucció a Haití.  
 
2.- L’Ajuntament de Manresa insta, al Govern espanyol, a realitzar una auditoria del 
deute extern que reclama a Haití per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per 
governs dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier i, en cas 
necessari, prendre les accions pertinents contra les persones i/o administracions que 
han originat il·legítimament el deute extern. 
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3.- Així, l’Ajuntament de Manresa proposa, al Govern espanyol, la cancel·lació total i 
immediata del 100% del deute extern que encara reclama a Haití tal i com també li 
sol·licita la comunitat internacional. 
 
4.- L’Ajuntament de Manresa proposa, al Govern espanyol i a totes les 
administracions, que les ajudes que es destinin a Haití siguin donacions no 
reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD 
(Fons d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de 
béns i serveis a empreses espanyoles, que acaben perjudicant encara més els països 
receptors i a incrementar encara més el deute extern d’aquest països. 
 
5.- L’Ajuntament de Manresa proposa, al Govern espanyol i a totes les 
administracions, que les ajudes que es destinin a Haití no siguin militaritzades; és a dir, 
que s’atorguin només mitjançant les administracions públiques civils i organitzacions i 
moviments de la societat civil organitzada.  
 
6.-  L’Ajuntament de Manresa proposa,  al Govern espanyol, que en un moment en 
què ostenta la presidència de torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, 
estats i institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari 
Internacional, Banc Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 
100% del deute que se li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense 
cap tipus de contraprestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional sigui 
en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada. 
Especialment, sol·licitem que s’insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el 
crèdit de 100 milions de dòlars al que s’ha compromès, en una donació no 
reemborsable i no condicionada. 
 
7.- Informar d’aquest acords  a la Secretaría General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de Financiación 
Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la 
Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a l’Observatori del Deute en la Globalització i a la 
Federació catalana d’ONGs pel Desenvolupament.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Víctor Maeso, representant de Justícia i Pau, donat 
que ha demanat la seva intervenció per donar suport a aquesta proposició. 
 
 
El senyor Víctor Maeso , en representació del Consell Municipal de Solidaritat, dins 
del qual també hi ha Justícia i Pau, i de la campanya “Qui deu a qui?”, que és una 
campanya d’àmbit estatal que porta deu anys denunciant la qüestió del deute extern, 
explica que la proposició demana que l’Ajuntament de Manresa exigeixi al govern 
espanyol la cancel·lació total i immediata del deute extern que està reclamant a Haití i 
que puja prop d’uns 30 milions d’euros. Diu que la setmana passada el govern 
espanyol, a través del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, va anunciar que al juny 
del 2009 ja havia pres la decisió de cancel·lar aquest deute i que actualment s’estaven 
finalitzant els tràmits. Diu que el que es pretén amb aquesta proposició és que el 
govern faci immediatament efectiva aquesta cancel·lació i que el deute es cancel·li de 
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forma total. Segueix dient que la proposició insta l’Ajuntament a demanar al govern 
espanyol, donat que ara exerceix la presidència de torn de la Unió Europea, que 
pressioni dins la comunitat internacional perquè es vagi més enllà de les declaracions 
d’intencions i es cancel·li efectivament el deute d’Haití, que puja al voltant dels 900 
milions de dòlars. Diu que en concret es vol que un préstec de 100 milions de dòlars 
que el fons monetari internacional ha concedit a Haití es reconverteixi en una donació 
sense condicions no reemborsable. Diu que per últim la moció també demana suport 
en forma de recursos propis de l’Ajuntament per la campanya ciutadana “Manresa 
solidària amb Haití”. 
Diu que el Consell Municipal de Solidaritat dóna suport a aquesta proposició perquè té 
molt clara la responsabilitat dels governs occidentals i dels organismes multilaterals en 
la situació de pobresa extrema d’Haití prèvia a la catàstrofe, especialment a través del 
suport econòmic que s’ha donat repetidament a governs dictadors i corruptes del país 
i, per tant, considera que la major part del deute que té Haití amb la resta del món és 
il·legítim. Diu que per altra banda també dóna suport a la proposició perquè darrera de 
les reivindicacions hi ha deu anys de mobilització social a l’Estat espanyol contra el 
deute extern, amb el suport de partits polítics. 
Finalment vol evidenciar que l’ajuntament de Manresa és un agent de cooperació 
internacional perquè està dedicant recursos a aquesta qüestió, però indirectament, 
com tota la resta d’ens, és un agent d’anticooperació des del moment que a través de 
les seves compres o serveis està donant suport a agents que fan anticooperació al 
sud, com algunes transnacionals que violen repetidament i flagrantment els drets 
humans i els drets laborals especialment a llatinoamèrica. Només vol deixar clar que la 
cooperació no serveix de res si en paral·lel no es lluita contra aquests que anomenen 
agents d’anticooperació. Vol recordar que la compra pública ètica pot ser una de les 
primeres mesures per començar a treballar en aquesta direcció intentant que 
l’Ajuntament incorpori criteris ètics en les seves compres.  
 
 
El senyor Rubio  Cano  saluda els membres del Consell Municipal de Solidaritat i de 
les entitats presents a la sala i agraeix que els grups municipals donin suport a 
aquesta proposició. Explica que el passat dia 12 de gener un terratrèmol  de 7 graus 
de l’escala de Richter va sacsejar Haití, el segon estat més empobrit del món, i va 
causar desenes de milers de morts i de ferits. Diu que aquella mateixa setmana, el 
divendres, el Consell Municipal de Solidaritat ja emprenia les accions per tal que el 
dimarts 19 de gener es constituís la campanya “Manresa solidària amb Haití”.  
Diu que les accions van en diferents línies: canalitzar les iniciatives individuals i 
associades d’ajut a Haití mitjançant la recollida de diners coordinats en dos comptes 
corrents de l’Ajuntament de Manresa, portar a les múltiples activitats organitzades a la 
ciutat durant els mesos de gener, febrer i març la informació de la campanya i la 
possibilitat de cooperació, organitzar noves activitats sectorials d’explicació a 
l’emergència i seleccionar, treballar i acordar els projectes de post emergència i de 
reconstrucció que la campanya “Manresa solidària amb Haití” i el Consell Municipal de 
Solidaritat donaran suport mitjançant els recursos econòmics aplicats per la ciutadania 
i els recursos propis municipals que s’hi aportaran d’aquells que estan destinats a 
solidaritat i cooperació.  
Diu que el Consell Municipal de Solidaritat s’ha fixat com a objectiu donar suport a 
projectes que signifiquin una millora i transformació de les condicions de vida de les 
persones afectades pel terratrèmol. Diu que en aquest sentit, juntament amb diferents 
entitats catalanes i espanyoles, s’està fent una recerca de projectes que signifiqui 
donar resposta a l’emergència però, sobretot, transformar la situació d’Haití.  
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El senyor Pericas Riu  diu que veu amb bons ulls la cancel·lació del deute que té Haití 
amb Espanya, que segons la proposició és de 30 milions d’euros. Diu que ara 
Espanya no està en una situació de solvència econòmica gaire apta per anar 
perdonant deutes però que si es compara aquest deute amb el que arrossega 
l’Ajuntament de Manresa, es pot dir que és una comparació ridícula. Diu que el 
repartiment de l’ajuda l’hauria de fer organitzacions civils, però en un país on les 
infraestructures han desaparegut i el caos regna, la llei i l’ordre és una qüestió de força 
i la presència militar és necessària. Diu que la proposició preveu reconvertir el crèdit 
de 100 milions de dòlars al que s’ha compromès el Fons monetari internacional en una 
donació no reemborsable i no condicionada i que per aquest motiu el seu grup s’haurà 
d’abstenir en la votació perquè no té coneixement de si aquest organisme té solvència.  
 
 
El senyor Majó Garriga celebra que la proposició no es limiti a lamentar la catàstrofe 
sinó que apunti algunes de les causes de la pobresa que pateix Haití i és per això que 
el seu grup hi donarà el seu vot positiu. Diu que Haití és l’únic país del món en què 
l’esclavitud es va acabar gràcies a una revolta dels propis esclaus i que aquesta 
circumstància ha vingut sempre contrarestada per una actitud obstruccionista i 
clarament agressiva de les potències occidentals, de la qual en resta encara el deute 
extern.  
 
 
La senyora Torra Bitlloch diu que el GMCiU votarà a favor d’aquesta proposició i 
agraeix a les entitats que l’han presentada la seva iniciativa. Diu que és evident que la 
situació que té Haití, de situació crònica de pobresa, és problemàtica i que s’ha 
agreujat pel terratrèmol. Cal que es prenguin accions que responguin a l’envergadura 
del problema i que la majoria de les accions que proposa la proposició no estan a 
l’abast de l’Ajuntament però que està bé que es puguin recolzar aquestes iniciatives. 
Diu que, pel que fa a les decisions que corresponen pròpiament a l’Ajuntament de 
Manresa, el seu grup dóna suport a la campanya “Manresa solidària amb Haití”. 
Finalment demana que el regidor Rubio expliqui, en relació a l’acord primer de la 
proposició, quins recursos propis són els que es destinaran a desenvolupar accions de 
post-emergència i reconstrucció a Haití. 
 
 
El senyor Rubio Cano  diu que, tal i com ha dit el senyor Majó, Haití va ser el primer 
país del món on es va abolir l’esclavitud de manera directa l’any 1804, de manera que 
l’any 2004 es va celebrar el 200 aniversari. Diu que el Consell Municipal l’any 2004 va 
instar l’Ajuntament, i ara s’està desenvolupant, a fer les màximes opcions possibles de 
compra pública ètica. Diu que, respecte de la pregunta formulada per la senyora Torra, 
la proposició no concreta la quantitat de recursos perquè el Consell Municipal de 
Solidaritat va decidir que la decisió de l’aportació es faria a partir d’allò que està 
pressupostat en el pressupost del 2010 i dels projectes a realitzar. Diu que s’està 
treballant en la idea de destinar-hi entre vuit i deu mil euros perquè durant aquest any 
segurament es produiran més emergències, a les quals també caldrà donar suport. Diu 
que fins a data d’ahir, s’han recollit al voltant de 13.000 euros en la campanya 
ciutadana i per això vol agrair a totes les persones, entitats i empreses l’aportació feta 
en poc més d’un mes.  
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El senyor Víctor Maeso  diu que, en resposta al qüestionament del senyor Pericas 
respecte la solvència d’organismes com el Fons monetari internacional, la comunitat 
internacional va dedicar 2,7 bilions d’euros a rescatar la banca i que ara el que es 
tracta és d’un deute extern d’Haití que suposa 891 milions de dòlars. També diu que 
l’Estat espanyol s’ha gastat 9.000 milions d’euros en rescatar Caja Castilla la Mancha i 
la condonació del deute d’Haití suposa 30 milions d’euros, per la qual cosa és 
simplement una qüestió de decisió política. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU , 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
Tot seguit es reprèn la sessió en el punt de l’ordre del dia corresponent. 
 
 
3. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 2/2010, dins el  Pressupost municipal vigent . 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 9 de febrer de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a sobrant de préstecs i a baixes de crèdits de  despeses d’altres partides del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2011. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2010 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides 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 2/2010 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
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interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne , informa que aquest expedient de modificació de 
crèdits, per un import total de 515.000€, es desglossa en quatre paquets, un de 
440.000, que tracta d’una transferència cap a Aigües de Manresa per fer les obres de 
l’inici del Centre d’interpretació del carrer del Balç. 
La resta són:  
- 34.768€ per assumir part del dèficit de Fira Manresa, que acostuma a assumir-lo 
l’Ajuntament en un 70% i la resta l’assumeix la Cambra de Comerç. 
- 17.000€ que són canvi del conveni de Creu Roja, que no podrà assumir enguany tota 
una sèrie d’activitats previstes en el seu conveni i per tant se li retiren aquests diners 
que aniran a reforçar contingències de personal per fer les mateixes activitats. 
- i 23.262€ que són reassignació de subvencions que es passen de la partida 489 a la 
489.20, amb l’objectiu de facilitar a les entitats, al més aviat possible, les quantitats 
que en principi se’ls atorga. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació de 

determinades aplicacions pressupostàries relatives a subvencions 
nominatives . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 5 de febrer de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 21 de desembre de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
Pressupost municipal que, entre altres, conté les aplicacions pressupostàries 
313.10.489.20, 231.4.489.20, 323.0.489.20, i 332.0.489.20   relatives a subvencions 
nominatives que requereixen de desenvolupament o modificació de les previsions 
inicials.  
 
Amb la finalitat d’esmenar aquesta mancança i completar les quanties i entitats 
destinatàries de subvencions nominatives, s’han emès els informes pertinents que 
s’adjunten a l’expedient, en els 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 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de 
l’Ajuntament de Manresa. 
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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 regulant 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’Economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de les aplicacions pressupostàries 
313.10.489.20, 231.4.489.20, 323.0.489.20, i 332.0.489.20 relatives a subvencions 
nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària:  313.10.489.20, promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia.- Subvencions.     total  80.390,00  
Assoc. Familiars Alzheimer i altres demències ...........................5.612.- 
Associació espanyola contra el càncer .....................................11.000.- 
Fundació Jordi Gol i Gurina ......................................................10.500.- 
Fundació Universitària del Bages..............................................11.700.- 
Fundació Germà Tomàs Canet (Mosaic) ..................................41.578.- 
 
Aplicació pressupostària 231.4.489.20:Centres obert s.- Subvencions nominatives
        total 25.600,00 
Creu Roja (Casalot)...........................................................25.600.- 
     
Aplicació pressupostària   323.0.489.20: Dinamització educativa.- Subvencions 
nominatives       Total 78.406,00 
AAVV Sant Pau.................................................................21.406.-  
Ampes per llibres..............................................................40.000.- 
Extraescolars....................................................................14.000.- 
AMPANS.............................................................................3.000.-  
  
 
Aplicació pressupostària 332.0.489.20:Biblioteques i foment de la lectura- 
Subvencions nominatives     Total 42.000,00 
Federació AA. VV.............................................................34.000.-  
Associació de veïns Font dels Capellans...........................4.000.- 
Associació de veïns Barri de les Escodines.......................4.000.- 
 
Segon.-  Exposar al públic l' expedient de modificació de les esmentades aplicacions 
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte 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.” 
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El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquest dictamen detalla una informació 
que faltava en el pressupost aprovat a finals de l’any passat, en què totes les partides 
489.20, de subvencions nominatives, ha de constar qui és l’entitat beneficiària de la 
subvenció i l’import que se li atorga, i en algunes partides això no estava detallat i ara 
es proposa en aquest dictamen en les partides en les quals no estava detallat el nom i 
la subvenció. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa pe r expedició de 
documents administratius . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 3 de febrer de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“I.  Antecedents de fet  
 

1. El ple de la corporació, en sessió de data  19 de gener de 2009, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord de modificació de la nomenclatura del carrer fins al 
moment designat amb el nom de carrer de l’Alcalde Montardit, de tal manera 
que en l’actualitat ho és amb el nom de carrer de la  Maternitat d’Elna.  

 
2. De la mateixa manera, també es va modificar el nom del carrer de Bisbe 

Perelló, que en l’actualitat s’anomena amb el nom de carrer de Maria Aurèlia 
Capmany.  

 
3. Arrel d’aquest canvi, el veïnat dels carrers afectats pel canvi de nomenclatura 

han de modificar les referències al seu domicili en la documentació oficial de la 
qual són titulars.  

 
4. Per a aquesta finalitat és necessària l’expedició d’un certificat municipal 

acreditatiu del canvi de nomenclatura, tot als efectes de l’acreditació de la 
modificació davant de les autoritats competents per a l’expedició de la 
documentació afectada per la nova nomenclatura.  

 
5. De conformitat amb l’ordenança fiscal núm. 6 de les vigents al municipi de 

Manresa, l’expedició de certificacions està gravada amb una taxa de 9,95 € 
quan l’escrit tingui un màxim de dues cares, més 2,40 € per cada cara que 
excedeixi de dues. 

 
6. Amb motiu de l’expedició de les certificacions relatives a la modificació del 

nomenclàtor urbà esmentat, s’han produït algunes peticions adreçades a la 
exempció de la taxa en els supòsits, com el que ens ocupa, en els que la 
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necessitat d’obtenció del certificat és conseqüència directa d’un acord 
municipal de modificació del nomenclàtor municipal.  

 
7. Donat que és procedent tenir en compte aquestes situacions, des d’ara i en el 

futur es considera adient procedir a la modificació de l’ordenança fiscal número 
6 de tal manera que sigui introduïda una exempció pels casos com els descrits. 
Exempció que haurà de tenir efectes retroactius des del moment de l’adopció 
de modificació del nomenclàtor abans indicat.  

 
8. Al mateix temps, per evitar greuges comparatius, es considera adient procedir 

a suspendre la pràctica de les liquidacions tributàries corresponents als 
subjectes passius de la taxa que poden ser potencials beneficiaris de la nova 
exempció. 

 
 
II.  Fonaments de Dret 
 

1. L’art. 5 de l’ordenança fiscal número 6 no preveu cap exempció motivada per 
actes municipals adoptats d’ofici i que siguin causa de la necessitat d’expedició 
de documents municipals administratius necessaris per l’adaptació de la 
documentació de qualsevol tipus de la que sigui titular el sol·licitant de 
l’expedició del document a la nova realitat generada pel propi acord municipal.  

 
2. Els art. 9 i 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova la Refosa de la Llei reguladora de les hisendes locals, en quan a la 
configuració general de la imposició i ordenació de les taxes locals que permet 
al municipi, mitjançant ordenança fiscal la configuració del fet imposable de les 
taxes així com l’establiment d’exempcions. 

 
3. Els art. 15 a 19 del mateix RDL, en allò referent al procediment a seguir per a la 

imposició i ordenació dels tributs locals i la modificació de la seva ordenació.  
 

4. L’art. 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, en allò 
referent a l’adopció de les mesures cautelars adreçades a assegurar l’efectivitat 
de l’acte administratiu resultant de la tramitació de l’expedient.  

 
A la vista de l’expedient instruït i a la vista dels informes de la Secretaria i la 
Intervenció en ell obrants, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Comissió 
Informativa de Governació i Economia l’elevació a dictamen de la següent 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6 Reguladora 

de la taxa per expedició de documents administratius, de tal manera que:  
 
1. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 5,  passant l’actual apartat 4 a ser el 5, amb la 
redacció següent:  
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“4.- Estarà exempta d’aquesta taxa l’expedició dels documents municipals 
administratius necessaris per l’adaptació de documentació de qualsevol tipus a la 
nova realitat generada per acords  de modificació del nomenclàtor municipal.” 

 
2. S’afegeix, abans de la disposició final, una disposició transitòria amb el text següent: 
 
 

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
1. L’exempció prevista a l’art. 5.4 d’aquesta ordenança tindrà efectes retroactius 
des del dia 19 de gener de 2009, data de l’adopció de l’acord de la darrera 
modificació del nomenclàtor municipal. 
 
2. D’acord amb el punt anterior, des de la data indicada quedaran sense efecte 
totes les liquidacions girades per la taxa d’expedició de documents als quals sigui 
d’aplicació l’exempció continguda a l’art 5.4 d’aquesta ordenança i es procedirà a 
la devolució d’ofici de les quantitats recaptades.”  

 
 
Segon.  Exposar al públic aquest acord, juntament amb l’expedient del que porta 

causa, a través dels corresponents edictes a inserir al tauler d’edictes de la 
corporació, al Butlletí Oficial de la Província i a un diari dels de major 
circulació de la província, als efectes del general coneixement i de què tot 
aquell que tingui la condició d’interessat pugui examinar la documentació i 
presentar quantes al·legacions consideri adients.  

 
 
Tercer.  Determinar que en cas que no es presenti cap al·legació a l’expedient i a 

l’aprovació inicial de modificació de l’ordenança fiscal, s’entendrà que 
l’aprovació resta elevada a definitiva i es procedirà a la seva publicació, així 
com el text íntegre de l’ordenança, al Butlletí Oficial de la Província, als 
efectes de la seva entrada en vigor que es produirà l’endemà de la seva 
publicació.  

 
 
Quart.   Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui, als efectes de la signatura de 

quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquest dictamen modifica l’ordenança 
fiscal núm. 6 que preveu que estarà exempta d’aquesta taxa l’expedició dels 
documents municipals administratius necessaris per l’adaptació de documentació de 
qualsevol tipus a la nova realitat generada per acords de modificació del nomenclàtor 
municipal, això vol dir que en els casos en què es canviï algun nom de carrer, si els 
ciutadans requereixen algun document que els hi ha d’aportar l’Ajuntament se’ls 
eximeixi de la taxa corresponent. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 
GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’esta bliment de la tarifa del preu 

públic per a la venda del llibre Lligams. La trajectòria d’Agustí Penadès  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 9 de febrer de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“La regidoria de Cultura ha coeditat el llibre Lligams. La trajectòria d’Agustí Penadès, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i amb el suport de 
patrocinadors privats, com a catàleg de les exposicions que es fan s ambdós municipis 
entorn a aquest artista, amb una tirada de 500 exemplars.. 

La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic 
financera, segons la qual les tarifes proposades s'ajusten al que s'estableix al text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

El Regidor Delegat d'Economia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar l'establiment de la tarifa del preu públic per a la venda de textos, 
publicacions i impresos següents: 

1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIO NS I IMPRESOS 

Epígraf  Tarifa (€) 

21 Llibre Lligams. La trajectòria d’Agustí Penadès 20,00 
 

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la nova tarifa, que entrarà en vigor 
el dia següent a la seva publicació.”  

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 
GMCiU i 1 GMCUP), i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
  
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
3.2.1 Dictamen sobre informe, si escau,  del projec te presentat per Opi Prendas  

Infantiles Orchestra, SL, per a la implantació d’un  establiment de venda 
de mobiliari infantil  i complements de puericultur a al carrer Agustí Coll 
(Polígon Els Trullols).  

   
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Comerç, de 29 de gener 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
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“Vista la instància de 27.11.2009, amb registre d’entrada núm. 52635, presentada per 
la senyora Ana Elena Rojo Guisasola (DNI 46132584-N) actuant en representació de 
la mercantil OPI PRENDAS INFANTILES ORCHESTRA SL (NIF B-62212436) en la 
qual sol·licita l’informe del Ple Municipal favorable a la implantació d’un establiment 
comercial al carrer Agustí Coll 26-30 (polígon Els Trullols), als efectes previstos a 
l’article 7.8 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials. 
 
L’activitat projectada és la venda de mobiliari infantil i complements de puericultura i 
moda infantil. L’establiment té una superfície total construïda de 498,47 m2, una 
superfície de venda de 325,47 m2 i disposa de 15 places d’aparcament. 
 
D’acord amb l’article 7.8 de la Llei 18/2005 en el tràmit d’obtenció de la llicència 
comercial és preceptiu l’informe emès per l’Ajuntament, que ha de ser aprovat pel Ple 
municipal i té caràcter vinculant si és desfavorable. Aquest s’ha de motivar tenint en 
compte els criteris previstos a l’article 10 de la pròpia llei. 
 
L’article 12 del Decret 378/2006, de 10 d‘octubre, pel qual es desplega la Llei anterior 
determina la dotació mínima d’aparcament exigible, segons la tipologia de cada 
establiment. No obstant, els ajuntaments poden revisar a la baixa la dotació anterior 
quan es consideri justificat. 
 
Vista la resolució de 21.12.2009 de la Direcció General de Comerç (ref. IGI-423/09) 
per la qual s’emet informe sobre el grau d’implantació de les empreses de distribució 
comercial. 
 
Vist l’informe de 19.01.2010 del Servei d’Urbanisme sobre l’adequació del projecte al 
planejament urbanístic vigent i la seva integració en l’entorn urbà. 
 
Vist l’informe de la Ponència tècnica de circulació, en sessió de 26.01.2010, en relació 
a la dotació d’aparcament del projecte. 
 
Vist l’informe de 28.01.2010 del tècnic de comerç en relació als elements de valoració 
previstos a l’article 10 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de Comerç, en exercici de les competències 
conferides per la delegació efectuada per resolució de l’Alcalde núm. 5512 de 21 de 
juny de 2007, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Emetre INFORME FAVORABLE per al projecte de l’empresa OPI PRENDAS 
INFANTILES ORCHESTRA SL (NIF B-62212436) per a la implantació d’un establiment 
dedicat a la venda de mobiliari infantil i complements de puericultura i moda infantil al 
carrer Agustí Coll 26-30 (polígon Els Trullols), amb una superfície de venda de 325,45 
m2. 
 
Segon.- Informar favorablement la revisió a la baixa de la dotació d’aparcament 
mínima exigible prevista a l’article 12 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, atès que 
es considera suficient la reserva de 15 places de què disposa el projecte. 
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Tercer.- L’informe s’emet exclusivament als efectes de sol·licitud de la llicència 
comercial de la Generalitat, d’acord al que disposa l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 
de desembre, d’equipaments comercials, i sens perjudici de les llicències 
urbanístiques i ambientals municipals i la resta de normativa sectorial aplicable. 
 
Quart.- El termini de vigència d’aquest informe és d’un any, comptat des de la data de 
la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament. Transcorregut aquest termini sense 
que el sol·licitant hagi obtingut la llicència comercial de la Generalitat, l’informe 
s’entendrà caducat.” 
 
 
La senyora Mar Canet  informa que aquest dictamen dóna resposta a la instància de 
27-11-2009, d’Opi Prendas Infantiles Orchestra, en què demana l’informe favorable del 
Ple per a la implantació d’un establiment comercial al carrer d’Agustí Coll del Polígon 
d’Els Trullols. 
Aquesta activitat és de venda de mobiliari infantil i complements de puericultura i moda 
infantil, la superfície comercial és de 498 m2, 325 dels quals són de superfície neta de 
venda i hi ha 15 places d’aparcament previstes.  
A la data en què es va fer aquesta instància la Llei vigent 18/2005 marcava que era 
preceptiu l’informe comercial favorable del Ple, previ a la llicència comercial de la 
Generalitat. Vist l’informe del grau d’implantació de l’empresa emès per la Generalitat, 
vist que s’adequa al planejament urbanístic vigent i vist l’informe favorable de la 
Ponència tècnica de circulació, i atès que s’adequa al PTSEC i al POEC, s’informa 
favorablement el projecte de l’empresa per a la implantació al Polígon comercial d’Els 
Trullols. 
Recorda que aquest informe encara que sigui favorable i s’aprovi per unanimitat, no 
implica necessàriament que obtingui la llicència comercial de la Generalitat, ja que 
serà un segon tràmit que dependrà de la Generalitat, per tot això demana el vot 
favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General. Mel – Cirera . 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 4 de febrer 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 16 de novembre de 2010  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL PLA GENERAL. MEL- CIRERA , promogut d’ofici per l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 289 del 3 de desembre de 2009, en 
el diari El Periódico el dia 26 de novembre de 2009 i en el diari Regió 7, d’1 de 
desembre del mateix any, així com el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web municipal durant el termini que va del 26 de novembre de 2009 fins el 2 de febrer 
del 2010. 
 
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe a la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya com a organisme afectat per raó de llur competència 
respecte al document aprovat inicialment. La sol·licitud va ser rebuda en aquest 
organisme en data 27 de novembre de 2009.  

La Direcció General de Promoció de l’Habitatge, va emetre un primer informe 
desfavorable que va tenir entrada a les dependències municipals el 2 de febrer de 
2010 (RE: 7421), per considerar insuficients les reserves de sòl per a la construcció 
d’habitatges amb protecció oficial previstes en l’àmbit de la modificació. En resposta a 
aquest, l’arquitecte municipal va redactar un document esmenant aquesta deficiència i 
que ha donat lloc a un nou informe, aquesta vegada favorable, de la Direcció General 
de Promoció de l’Habitatge, informe que ha estat avançat per correu electrònic en data 
4 de febrer de 2010. 

Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions i posterior a 
la finalització d’aquest se’n presentà una altra: 

  
Data Registre  Al·legant Representant 
22.12.09 56573 XXX XXX 
4.01.10 15 SIMAPRO SL XXX 

 
En informe emès pel Cap de la Secció de Planejament de 28 de gener de 2010 
proposa la desestimació de l’al·legació del senyor XXX exposant els fonaments jurídics 
i les consideracions pertinents pels quals la demanda de l’al·legant de declarar la 
revocació de l’acord plenari i deixar-lo sense efecte, és improcedent. L’al·legació 
també fa referència al supòsit de l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
que no és aplicable al cas atès que ens trobem davant un tràmit d’informació pública, 
respecte al qual s’han formulat al·legacions i regulat per la normativa urbanística.  
 
Quant a la al·legació presentada per XXX, se’n proposa la seva desestimació, si bé, el 
Cap de la Secció de Planejament en l’esmentat informe de 28 de gener de 2010 en 
proposa la correcció de l’error material en el còmput de sòl públic en la Taula de 
Dades T2 on hi consta la xifra 483’76 i hauria de ser 491’51. 
 
Tot i els esmentats ajustos, aquests, no comporten canvis substancials  en el text de la 
“Modificació puntual de Pla Genera. Mel - Cirera” aprovat inicialment, per la qual cosa 
en proposa l’aprovació provisional. 
 
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
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i privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació 
inicial de la modificació.  

La conveniència i oportunitat de la modificació ve justificada en el propi document, tal i 
com es va fer constar en l’aprovació inicial, els quals es confirmen en els informes del  
Cap de secció de Planejament emesos a resultes de les al·legacions presentades 
durant la fase i després de la informació pública, informe de 28 de gener de 2010, i 
l’informe d’1 de febrer de 2010, aportant les esmenes imposades per la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge.  

El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment, amb la rectificació d’una de les dades incorporades a la taula de Dades T2  
i la incorporació de las esmenes prescrites per la Direcció General de la Promoció de 
l’Habitatge, que en cap cas és un canvi substancial definit a l’article 112.2 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat. Per tant, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, cal aprovar-lo 
provisionalment i trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en 
aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (art. 78.a 
TRLU i article 3 Decret 139/2008, de 8 de juliol). 
 
En relació als informes dels organismes afectats, tal i com es recull en els 
Antecedents, ha estat emès l’informe favorable de La Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local 

Així mateix, 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. 

La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 

A C O R D S 
 
1r. DESESTIMAR les al·legacions formulades per XXX, XXX en representació de 
SIMAPRO, S.L. en el sentit i termes que consten a l’informe emès pel Cap de la 
Secció de Planejament de 28 de gener de 2010. 

2n. DESESTIMAR  així mateix, la sol·licitud de suspensió formulada per XXX a 
l’empara de l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
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administracions públiques i del procediment administratiu comú atès que ens trobem 
davant un tràmit d’informació pública, respecte al qual s’han formulat al·legacions, 
seguint el procediment establert a l’article 83 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  

3r. APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA  GENERAL. 
MEL - CIRERA, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que 
disposa l’article 83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol). 
 
4rt. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME  DE LA 
CATALUNYA CENTRAL , per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General 
aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de 
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord 
amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).” 
 
 
La senyora Mas Pintó  informa que aquest dictamen fa referència a l’aprovació 
provisional d’un document que es va aprovar inicialment en el Ple de novembre, un 
cop superat el període d’exposició pública i també els informes preceptius dels 
diferents departaments de la Generalitat.  
Aquest document ha estat objecte de dues al.legacions, bàsicament centrades amb la 
inviabilitat econòmica del polígon d’actuació que es fixava i que es justifica a través de 
l’informe tècnic que aquest equilibri econòmic està plenament justificat en el document 
de modificació, per la qual cosa, un cop superat un error que venia de l’informe del 
Departament d’Habitatge, se sotmet novament aquest document a l’aprovació 
provisional com a pas previ a l’aprovació definitiva per part de la Generalitat, i demana 
el vot favorable. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU), i 4 abstencions (2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del Pla especial per a 

la implantació d’una activitat de pública concurrèn cia amb una cabuda 
superior a 500 persones a l’avinguda dels Dolors, 1 7- Potemkin . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 2 de febrer 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 10 d’octubre de 2009, aprovà provisionalment el 
PLA ESPECIAL per a la implantació d’una activitat d e pública concurrència amb 
una cabuda superior a 500 persones a l’Avinguda del s Dolors. 17 –Potemkin– ,, 
promogut per la societat POTEMKIN EVENTS, SL, a l’empara d’allò que disposa 
l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme (TRLU). 
 
En data 9 de novembre de 2009 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. 
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En data 15 de desembre de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central adoptà l’acord d’aprovar definitivament el Pla especial esmentat, 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 incorpori les prescripcions que s’hi 
assenyalen, que en definitiva es concreten en: 
 
•  Incorporar al document les prescripcions de l’informe de la Secretaria per a la 

Mobilitat del Departament  de Política Territorial i Obres Públiques, de 10 
desembre de 2009. 

 
Els  redactors de l’indicat Pla especial han redactat el Text refós per incorporar en el 
document les prescripcions recollides en l’informe de la Secretaria per la Mobilitat, i en 
data 2 de febrer de 2010 l’arquitecte municipal ha emès informe constatant, confirmant 
i enumerant aquesta incorporació. 
 
En l’informe de 2 de febrer de l’arquitecte municipal  proposa que es doni conformitat 
al text refós ja que la nova documentació no suposa una modificació substancial del 
document anterior. 
 
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 83.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local. 
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format 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. 

La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar el Text refós del Pla especial per a la  implantació d’una activitat de 
pública concurrència amb una cabuda superior a 500 persones a l’Avinguda dels 
Dolors. 17 –Potemkin– , presentat en data 26 de gener de 2010 per POTEMKIN 
EVENTS SL, i redactat per Joan Escalé i Estrada, Lluís Piqué i Sancho, i Ramon 
Bacardit i Reguant, amb la incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 15 de 
desembre de 2009.  
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2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , per 
triplicat exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de donar-hi la 
conformitat i ordenar-ne la publicació al DOGC, a efectes de la seva executivitat. “ 
 
 
La senyora Mas Pintó informa que aquest dictamen tracta del text refós d’un Pla 
especial que es va aprovar provisionalment en el Ple d’octubre, que ha hagut 
d’incorporar les prescripcions de la Secretaria de Mobilitat, en relació a les propostes 
de mobilitat que aquest pla fixava.  
Recorda que es tracta d’un Pla especial destinat a possibilitar la implantació d’una 
activitat de pública concurrència a l’Avinguda dels Dolors i que deriva de la 
determinació de l’Ordenança de pública concurrència de l’Ajuntament en el qual per a 
un aforament superior a 500 persones cal la redacció i tramitació d’aquest pla especial, 
i demana el vot favorable.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla Parcial de delimitació del sector Parc Tecn ològic del Bages . 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 2 de febrer 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Per Resolució d’alcaldia d’1 de desembre de 2009  fou aprovat inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR PARC 
TECNOLÒGIC DEL BAGES (PLA.PPU/0901) , promogut a sol·licitud de la Sra. XXX 
en representació de la Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació del sector 
Parc Tecnològic de la Catalunya Central, de conformitat amb allò que disposa l’article 
83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Aquest expedient fou exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 303, de 19 de desembre de 2009, en 
el diari El Periódico de 14 de desembre de 2009, en el diari Regió 7 d’ 11 de desembre 
del mateix any, i a la pàgina web municipal durant el termini que va de l’11 de 
desembre de 2009 fins el 2 de febrer del 2010. així com en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament. Durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
En la resolució d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’un 
seguit de prescripcions, les quals, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 2 de febrer, han estat recollides i considerades en el nou document 
que en data 29 de gener de 2010, ha presentat la Junta de Compensació, i que és el 
que es sotmet a aprovació provisional. En el mateix informe es constata que la 
naturalesa dels ajustos introduïts no comporten canvis substancials en el document i, 
per tant, s’escau proposar-ne l’aprovació provisional. 
 
L’article 87.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol), estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient 
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s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi d’atorgar 
l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central. 

 

D’acord amb l’informe de l’arquitecta de planejament, les modificacions respecte el 
document aprovat inicialment no suposen cap modificació substancial de les definides 
a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
si no que constitueixen els ajustos practicats en virtut de les prescripcions establertes 
en la resolució d’aprovació inicial. 
 
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 i article 52.2 c) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).  
 
Així mateix, 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. 

La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 

A C O R D S 
 
1r. Aprovar provisionalment Modificació puntual Pla  parcial de delimitació del 
sector Parc Tecnològic del Bages , promogut a sol·licitud de la Sra. XXX en 
representació de la Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació del sector 
Parc Tecnològic de la Catalunya Central, de conformitat amb allò que disposa l’article 
83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
  
2n. Trametre a la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central , per 
triplicat exemplar, la modificació del Pla Parcial aprovat provisionalment en l’apartat 
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes 
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en relació 
amb l’article 77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol).” 
 
La senyora Mas Pintó  informa que aquest dictamen tracta de la modificació puntual 
del Pla parcial que correspon al Parc Tecnològic, que s’ha redactat amb l’objectiu de 
facilitar la seva gestió i bàsicament se centra en dos aspectes que tenen a veure amb 
el destí inicialment previst per a la galeria de serveis. Per una banda el Pla parcial fixa 
la reducció dels estàndards d’aparcament que fixava el Pla parcial que hi havia 
aprovat, ajustant-los als del Pla general, és a dir, es redueix una mica els estàndards 
perquè el Pla parcial els fixava més elevats, i també preveu la possibilitat que part de 
les instal·lacions que es preveien a la galeria de serveis puguin situar-se degudament 
integrades a les cobertes de les edificacions. 
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Les dues modificacions van adreçades a possibilitar el desenvolupament o no fer que 
el desenvolupament de les edificacions del pla parcial vagin vinculades i totalment 
supeditades a la galeria de serveis sinó que la construcció d’aquesta part comuna del 
Parc es pugui fer de manera paulatina. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 2 GMPPC), i 2 abstencions (1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. AREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reco neixement de crèdit 

extrajudicial a favor de Supermercats Llobet, SA, p er import de 32.152,83 
€, per al subministrament d’aliments dins del progr ama d’ajudes 
individualitzades durant els mesos de novembre i de sembre de 2009 . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, d’1 de 
febrer de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Vist que s’han tramitat dues factures que ascendeixen a la quantitat total de 32.152,83 
euros, referent al subministrament d’aliments als usuaris del programa d’ajudes 
individualitzades dels mesos de novembre i desembre de 2009. 

Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als 
pressupostos de l’any 2010. 

 
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit. 

 
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2010 en virtut del qual quan el 
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització 
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva 
aprovació correspondrà al ple de la corporació quan sigui conseqüència necessària de 
l’efectiva realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que se n’hagi 
autoritzat el compromís o quan les fases d’autorització i compromís requereixen d’una 
fiscalització prèvia i preceptiva i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació. 
 
Per tot això, la regidora de Serveis Socials proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea 
dels Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva 
ulterior consideració pel Ple municipal: 
 
Acord 
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“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial 
a favor de l’entitat que a continuació s’esmenta pels deutes acreditats i informats pel 
responsable del Servei. 
 
SUPERMERCATS LLOBET, S.A. 
CIF: A-08612103 
Núm. fra. 230 i 251 
Concepte: Subministrament d’aliments als usuaris del programa d’ajudes 
individualitzades dels mesos de novembre i desembre de 2009. 
Import: 32.152,83 euros 
Partida: 231 1 227 99” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 
GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVER SALS 

 
6.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores de l’atorgament de subvencions del Serv ei de Drets de 
Ciutadania destinades a projectes de cooperació int ernacional per al 
desenvolupament . 

 
El secretari presenta el dictamen de la presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania i 
Programes Transversals, de 8 de febrer de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals 
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria. 
 
El Servei de Drets de Ciutadania, en el marc jurídic i de procediment, procedeix a 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions 
destinades a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l’any 
2010 en els termes que es determinen a les bases específiques que s’adjunten a 
aquest document. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que el Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a les Persones i 
de Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès informe, de data 8 de febrer 
de 2010, favorable a l’aprovació inicial informació pública de les presents bases 
específiques. 
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Per tot això, la Tinent d’alcalde, Presidenta de l’Àrea de Programes Transversals i 
Projectes de Ciutat proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
“Primer.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions del Servei de Drets de Ciutadania, destinades a projectes de cooperació 
internacional per al desenvolupament, d’acord amb el següent text: 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DEL SERVEI  DE DRETS DE CIUTADANIA DESTINADES A 
PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes 
de cooperació internacional per al desenvolupament  

Codi: Solidaritat 2/2010.1 
Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normat iu.  És objecte de les 
presents clàusules la subvenció de projectes de cooperació internacional per al 
desenvolupament que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2010. 
 
Per a tot allò que no es reculli a les presents clàusules la normativa de 
referència seran les bases específiques vigents a cada moment així com l’acte 
o actes de convocatòria que podran realitzar-se de manera unificada o 
separadament per a projectes d’inversió. 
 
Article 2. Projectes subvencionables.  Als efectes d’aquesta convocatòria, es 
subvencionaran els projectes: 
 

• Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà 
més baix, projectes dirigits als sectors més empobrits de països amb un 
índex de desenvolupament mitjà o projectes destinats a països en 
conflicte. 
• Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin 
accions encaminades a l’empoderament del grup beneficiari i al seu 
desenvolupament autogestionari (es prioritzaran activitats productives, de 
foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, 
activitats que millorin la situació socio-sanitària i activitats orientades a 
millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud). 
• Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles 
mediambientalment i culturalment 
• Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats. 
• Que s’adrecin a les següents zones geogràfiques: Magrib, Amèrica 
Llatina, Àfrica Subsahariana. 
• Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa. 
• Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris 
(projectes de codesenvolupament).        

 
Cada entitat podrà presentar un únic projecte per any a la convocatòria o 
convocatòries amb codi Solidaritat 2/2010. 
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No són objecte d’aquestes bases reguladores les tipologies de projectes 
següents: 

a) Intercanvis, colònies i estades d'infants i/o joves. 

b) Actuacions que tinguin com a finalitat exclusivament la recaptació de fons i la 
captació de persones sòcies i/o donants. 

c) Aquells projectes que la finalitat sigui exclusivament alimentació o que 
aquest concepte sobrepassi el 30 % del pressupost sol·licitat. En aquests casos 
s’hauran de considerar projectes d’emergència i, si s’escau, es tramitarien sota 
la modalitat d’atorgament corresponent.  

 
Article 3. Modificació substancial del projecte . L’entitat beneficiària haurà de 
sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa, 
per realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat.  
 
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les 
incidències que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10% 
de les partides pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 
2.000 euros, subvencions obtingudes a més de les consignades a la sol·licitud 
de subvenció, canvi de la contrapart local, beneficiaris, localització del projecte i 
cronograma.  

Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es 
formulin així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han 
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquen. S'haurà de 
presentar un informe justificatiu que argumenti el motiu de la reformulació i 
caldrà indicar les actuacions que es proposen modificar i les repercussions 
pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà l'aprovació 
expressa de l’ajuntament. 

Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció, haurà 
d'optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda 
més els interessos legals que corresponguin. 

No es podran formular sol·licituds de modificació del projecte un cop hagi 
transcorregut el termini d’execució prevista inicialment a la sol·licitud, llevat de 
circumstàncies de força major que quedin degudament acreditades i s’acceptin 
per la comissió de valoració de les subvencions.  

              

Article 4. Beneficiaris/es . Només podran acollir-se a aquesta convocatòria 
entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes de Manresa. 
 
 
Article 5: Documentació complementària que s’haurà d’aportar amb la 
sol·licitud.  A més de la documentació genèrica a la qual es fa referència a 
l’article 7 de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions, 
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les entitats que optin a subvencions per a projectes de cooperació internacional 
hauran d’aportar els següents documents actualitzats com a màxim de 2 anys 
d’antiguitat: (Exceptuant els estatuts si no hi han hagut modificacions) 
 
Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex. És 
imprescindible emplenar l’apartat referit a les accions de sensibilització per 
difondre el projecte, el context del país i les causes de la situació actual. (s’han 
de presentar dues còpies de tots els documents que s’hagin de valorar: 2 
còpies en paper o una còpia en paper i l’altre en format digital) 
Estatuts de la contrapart. 
Document acreditatiu actualitzat de l’interès de la contrapart en el projecte. 
Document acreditatiu actualitzat de l’interès i/o el suport al projecte per part de 
les autoritats locals del país, en el cas que existeixi.  
Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres 
projectes. 
Acreditació de l’interès de les persones beneficiàries en el projecte. 
Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama 
actualitzat. 
Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el 
projecte (mapes, retalls de premsa, etc.). 
Acord de la junta, o òrgan a qui correspongui, de l’entitat amb qui es plantegi el 
treball conjunt en el projecte. 
 

Article 6. Import màxim de la subvenció . L’import d’una subvenció no podrà 
excedir el 75% del cost del projecte al qual s'apliqui.  

Article 7. Imports subvencionables . Es finançarà un màxim d’un bitllet per 
projecte i any per viatjar al país del sud on es realitza l’actuació, per tal de 
facilitar el seguiment sobre el terreny. L’Ajuntament no es compromet a assumir 
tots els costos de l’estada al país del sud. 

Article 8. Barems per a valoració de les subvencion s. Els criteris que 
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els 
següents: 

     Criteris comuns: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 2 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 2 punts. 
3) El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada, fins a 15 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 3 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 21 punts. 
6) La utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació 
administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 1 punts 
7) La utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat, 
materials reutilitzats...), fins a 2 punts. 
 
Criteris específics: 
8) Certificat de cursos, 1 punt 
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9) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts. 
10) La solidesa de la contrapart i la qualitat de la relació amb aquesta, fins a 15 
punts. 
11) La qualitat i l’impacte de les activitats de sensibilització efectuada a 
Manresa a partir del projecte de cooperació, fins a 15 punts. 
12) Treball en xarxa, 8 punts 
 

Article 9. Obligacions específiques.  Les entitats beneficiàries de les 
subvencions, a banda de les obligacions genèriques establertes a la llei, bases 
generals i específiques, estaran obligades a: 

a) Comunicar, per escrit, en un termini màxim d'un mes a comptar de la data de 
la transferència de la subvenció, la data d'inici efectiva del projecte, l'adequació 
del cronograma i la reformulació dels pressupostos, d'acord amb la quantitat 
concedida i que ha de contenir el detall dels subconceptes inclosos en cada 
partida pressupostària, tant de les corresponents a l'Ajuntament com de les 
corresponents a altres finançadors. Aquest escrit ha de ser expressament 
aprovat per l’Ajuntament i en cap cas s'admetrà a estudi l'informe final si 
prèviament no s'ha aprovat aquest document. 

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat i 
aprovat per l’ajuntament 

c) Notificar per escrit a l’Ajuntament qualsevol incidència en el compliment de 
les obligacions establertes en aquestes clàusules mitjançant la presentació d'un 
informe escrit, tant bon punt es produeixi, i s'han de justificar les causes que 
l'originen. 

d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'ens local sol·licitant, com 
un canvi en els mitjans humans, un canvi d'adreça o qualsevol altra modificació 
que tingui transcendència per al seguiment del projecte. 

e) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui 
demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de 
comprovació de l’ajuntament, de l'entitat col·laboradora de l'ens concedent, de 
la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres 
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. 

f) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, 
sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de 
l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de 
l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les 
obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l’ajuntament, i 
haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el material. 
Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del 
material que ha estat subvencionat per l’ajuntament  

g) Comunicar a l’ajuntament l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 



 32 

conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons 
percebuts. 

 
Article 10. Justificació.  El termini de justificació, d’acord amb el contingut 
establert a les bases generals, s’haurà de fer en el termini d’un any des del seu 
cobrament.  
 
S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al funcionament 
ordinari de l’entitat associades a l’execució del projecte fins un màxim del 7% 
de l’import a justificar. 
 

El compte justificatiu, contindrà la següent informació. 

a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en 
la concessió de la subvenció. 

b) Una relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i data de 
pagament. 

c) Originals i fotocòpies de les factures presentades i degudament ordenades 

c) Detall de la resta d’ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada, amb indicació de l'import i procedència 

 
Article 11. Pagament de la subvenció . Per la particularitat i complexitat dels 
projectes de cooperació, el 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop 
aquesta hagi estat concedida.  
 
 
Article 12. Composició de la Comissió qualificadora . La Comissió 
qualificadora estarà formada per: 
 
Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegat de solidaritat i cooperació. 
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Laia Pintó i Codinasaltas, Tècnica de Solidaritat i Cooperació. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de 
Serveis a les  Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat, que 
actuarà com a secretari. 
  
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
 

Segon.-  Sotmetre les presents bases específiques a informació pública per un termini 
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
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el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Tercer.-  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 
GMCUP), i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMPxC), per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1  Proposició del Grup Municipal de la CUP a favo r de convocar una jornada 

de debat sobre el futur de la zona esportiva del Co ngost .  
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 8 de febrer de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la Zona esportiva del Congost és i ha de seguir sent el gran espai verd i 
esportiu de la ciutat. 
 
Atès que la zona presenta deficiències de manteniment, neteja i enjardinament. 
 
Atès que l’accés al Congost a peu o en transport públic no està ben solucionat. 
  
Atès que en els darrers anys s’han perdut dos camps de futbol-7, una pista de futbol 
sala, s’ha mutilat el circuit de fúting i està previst que s’escapci un dels camps grans de 
futbol. 
 
Atès que és previst que hi passi el tramvia i que rodalies hi tingui una estació o 
baixador. 
 
Atès que, malgrat els anys que fa que la zona acull equipaments esportius, encara no 
s’ha definit un projecte final per al conjunt de la zona. 
 
Proposem 
 
Que al llarg d’aquest any es convoqui una jornada de participació ciutadana, en la qual 
l’equip de govern exposi els seus plans en relació  a la zona esportiva del Congost i en 
què els clubs esportius, així com les persones que espontàniament fan servir aquest 
espai, puguin exposar queixes i propostes.” 
 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena a la proposició, presentada pels Grups 
municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA i CUP, de 15 de febrer de 2010, que es transcriu 
a continuació: 
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“Atès que la Zona esportiva del Congost és i ha de seguir sent el gran espai verd i 
esportiu de la ciutat . 
 
Atès que la zona presenta deficiències de manteniment, neteja i enjardinament. 
 
Atès que l’accés al Congost a peu o en transport públic no està ben solucionat. 
  
Atès que en els darrers anys s’han perdut dos camps de futbol-7, una pista de futbol 
sala, s’ha mutilat el circuit de fúting i està previst que s’escapci un dels camps grans de 
futbol. 
 
Atès que és previst que hi passi el tramvia i que rodalies hi tingui una estació  o 
baixador. 
 
Atès que, malgrat els anys que fa que la zona acull equipaments esportius, encara no 
s’ha definit un projecte final per al conjunt de la zona. 
 
Proposem 
 

1. Que abans que finalitzi aquest mandat sapiguem quin Congost volem (definició 
d’usos, funcions i criteris bàsics d’urbanització). 

 
2. Que abans de dos mesos, des de la Regidoria d’Esports es presentarà una 

metodologia de treball en el marc de la junta de portaveus (i, si escau, que 
s’aprovi per ple).” 

 
 
El senyor Majó Garriga  diu que la zona esportiva del Congost segueix sent una zona 
mal acabada, mal enjardinada i bruta malgrat haver-se anunciat repetides vegades 
durant els darrers anys que havia de ser la zona verda i esportiva de la ciutat. Diu que 
té la impressió que la zona del Congost no tan sols no avança sinó que empitjora la 
seva situació i, per tant, entén que es fa necessari que l’equip de govern exposi els 
seus plans en relació a aquesta zona esportiva, tot escoltant els clubs i els manresans 
i manresanes que utilitzen aquests espais. Diu que està d’acord amb l’esmena que 
proposa l’equip de govern a aquesta proposició, que consisteix a allargar el termini per 
celebrar el procés participatiu i definir la metodologia d’aquest procés en els propers 
dos mesos per la Junta de Portaveus.   
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que l’equip de govern és conscient de la problemàtica 
de la zona i per això ha presentat l’esmena a la proposició. Diu que el Congost 
necessita d’instal·lacions que estiguin a l’alçada i que la remodelació de la zona s’ha 
de fer tenint en compte la visió de ciutat. Diu que el debat i la definició de la llera del riu 
ha d’anar connectades amb les funcions i els possibles usos del Congost. Diu que el 
Congost suposa la compaginació d’una activitat regular esportiva constant amb una 
activitat de lleure i lúdica.  
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el seu grup donarà suport a la proposta de la 
CUP i a l’esmena presentada per l’equip de govern. Diu que és necessari saber com 
es vol definir la zona esportiva del Congost i que segurament caldrà esperar al proper 
mandat per tirar endavant el projecte concret. 
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El senyor Serra Rovira  recorda a la regidora Sensat que el seu grup municipal, en 
una anterior proposta, ja va plantejar la conveniència de parlar sobre quin model es pot 
adoptar des de l’Ajuntament per tal que el món de les entitats esportives no 
professionals tinguin un futur una mica més viable. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 7.1, que decau, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
 
“Atès que la Zona esportiva del Congost és i ha de seguir sent el gran espai verd i 
esportiu de la ciutat . 
 
Atès que la zona presenta deficiències de manteniment, neteja i enjardinament. 
 
Atès que l’accés al Congost a peu o en transport públic no està ben solucionat. 
  
Atès que en els darrers anys s’han perdut dos camps de futbol-7, una pista de futbol 
sala, s’ha mutilat el circuit de fúting i està previst que s’escapci un dels camps grans de 
futbol. 
 
Atès que és previst que hi passi el tramvia i que rodalies hi tingui una estació  o 
baixador. 
 
Atès que, malgrat els anys que fa que la zona acull equipaments esportius, encara no 
s’ha definit un projecte final per al conjunt de la zona. 
 
Proposem 
 

1. Que abans que finalitzi aquest mandat sapiguem quin Congost volem (definició 
d’usos, funcions i criteris bàsics d’urbanització). 

 
2. Que abans de dos mesos, des de la Regidoria d’Esports es presentarà una 

metodologia de treball en el marc de la junta de portaveus (i, si escau, que 
s’aprovi per ple).” 

 
 
La proposició 7.2 s’ha debatut després del punt 2.4 de l’ordre del dia. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la r eforma de lleis i 

reglaments referents a l’empadronament de persones immigrants.  
   
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 10 de febrer de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que durant aquest mes de gener s’ha generat una considerable polèmica a tot 
l’Estat a propòsit de la 'intenció de l’Ajuntament de Vic de modificar les seves 
instruccions i normativa interna en relació a l’empadronament dels immigrants en 
situació irregular que no poguessin demostrar la seva residència legal al país. 
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Atès que aquesta proposta comptava inicialment amb el suport del govern municipal 
de CiU, PSC i ERC, i també de PxC des de l’oposició. 
 
Atès que és absurd i contradictori que mentre la Llei d’estrangeria obliga l’Estat 
espanyol a expulsar els immigrants irregulars, la Llei de bases de règim local obligui a 
empadronar-los. En empadronar-se, la llei els equipara pel mer fet de la seva 
inscripció al padró als immigrants residents legals, i a més, tenen dret a l’assistència 
sanitària en les mateixes condicions que els espanyols. 
 
Atès que a Catalunya ja som 7,5 milions d’habitants, dels quals 1,3 milions són 
immigrants estrangers, essent que més de 300 mil no tenen permís de residència però 
estan empadronats als municipis de Catalunya. 
 
Atès que cap d’aquests estrangers en situació irregular pot ser contractat per cap 
empresari, ja que es tracta d’immigrants “sense papers”. Ja que aquesta xifra no és 
petita, les conseqüències socials sobre la nostra comunitat són força negatives. La 
contradicció consistent en, per una banda empadronar-los, i per l’altra, no concedir-los 
permís de treball, fa que hagin de sobreviure dels ajuts socials, de l’economia 
submergida o del treball clandestí, o bé de la delinqüència; circumstància que no 
afavoreix gens ni mica la pretesa integració de tots els immigrants que arribin 
indiscriminadament al nostre país. 
 
Atès que els ajuntaments tenen un límit no sols en la seva capacitat d’acollida material, 
sinó també perquè els recursos financers per a l’assistència social són limitats, i en 
temps de crisi, si cap, encara més escassos. I perquè les capes més desprotegides de 
la nostra societat –joves, persones grans i aturats -  han de quedar cada cop més 
desateses a costa d’aquest cada cop més nombrós contingent d’immigrants. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Que se sol·liciti a l’Administració competent de l’Estat la reforma de les 
següents lleis i reglaments per tal de vetar l’empadronament als immigrants en situació 
irregular: Llei Orgànica 4/2000, de 4 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social; del Reglament d’aquesta llei aprovat pel Reial 
Decret 2393/2004, de 30 de desembre; Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local; Títol II del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 
les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol; i de qualsevol 
altre llei o reglament que sigui adient. 
  
Segon.-  Trametre aquest acord a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri de 
l’Interior, al Ministeri de Treball i immigració, al Congrés dels Diputats i al Senat, al 
Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.” 
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que aquesta proposta està basada en la que es va 
presentar a l’Ajuntament de Vic fa unes setmanes, que inicialment tenia el suport de 
l’equip de govern i del GMPxC a l’oposició. Aquesta proposició mostrava les 
incongruències entre la Llei d’estrangeria, que obliga a expulsar els immigrants 
il·legals, i la Llei de bases de règim local, que obliga a empadronar-los, equiparant els 
legals amb els il·legals, la qual cosa provoca tensions dins i fora d’aquest col·lectiu. 
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Considera que la reforma d’aquesta normativa és necessària i des del GMPxC se 
seguirà defensant. 
El nombre d’immigrants a Catalunya és d’1,3 milions i 300.000 no disposen de permís 
de residència, però que estan empadronats a Catalunya, els quals no poden ser 
contractats per cap empresa perquè aquesta seria sancionada, per tant aquestes 
persones en situació irregular es pot considerar com a gent improductiva i motiu de 
despesa. En referència a les dades de les presons el nombre de reclusos estrangers ja 
supera el d’espanyols. 
Diu que pel que fa als ajuntaments els darrers anys s’han trobat limitats en tots els 
àmbits, tant en l’econòmic com en el material i el somni de molts en aquest creixement 
econòmic s’ha esvaït del tot. Demana el vot favorable a la proposta presentada.  
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que la proposició del GMPxC demana vetar 
l’empadronament als immigrants en situació irregular. 
En primer lloc, diu que és cert que els últims 10 anys la població de Manresa i del 
conjunt de Catalunya ha experimentat un creixement molt important de persones 
nouvingudes dels cinc continents buscant un futur millor. Aquest creixement ha estat 
molt ràpid, pràcticament en 8 anys i això fa que avui, una de cada cinc persones de 
Manresa, hagi arribat fa poc temps i està en període d’acomodació i d’incorporar-se de 
ple a la societat. Això ha estat degut a la creació d’ocupació i a la creació de riquesa a 
l’Estat espanyol i a la ciutat i, a més a més, una situació de política de fluxos per part 
de l’Estat, que és qui té les competències, no els municipis, que han afavorit aquesta 
vinguda tan ràpida d’aquestes persones i que ha tingut una tolerància en els visats i en 
el conjunt de possibilitats d’arribar a l’estat que ha afavorit aquest flux tan important.  
El GMPxC diu que hi ha 300.000 persones a Catalunya en situació irregular, però 
segons les dades de la Generalitat estan molt per sota d’aquesta xifra, menys d’una 
tercera part del que deia el senyor Pericas, però actualment hi ha hagut una aturada 
del flux migratori arreu hi ha bastants persones empadronades que quan es faci la 
regularització d’aquí a dos anys, ja que als dos anys si no tenen residència permanent 
han de fer aquesta regularització, probablement han mantingut l’empadronament però 
no són ja a la ciutat, per tant, segurament s’equilibren les persones que no estan en 
aquests moments empadronades i que no estan vivint tot i estar empadronades, amb 
algunes persones que segurament que hi ha que estan en situació de no 
regularització. 
Diu també que a Manresa i a d’altres municipis han hagut de fer un esforç important 
per acomodar els serveis a aquesta nova situació, per mantenir i donar resposta als 
drets que tenen les persones nouvingudes, que s’ha fet també des del govern de la 
Generalitat i s’ha procurat que tothom pugui ser atès en les seves necessitats 
Aquesta vinguda tan important i el rejoveniment importantíssim de la població també 
és una garantia per al futur de l’estat del benestar de què es disposa en aquests 
moments i que es voldria que es mantingués i s’ampliés en el futur. 
Aquesta és una aportació que si es mira la piràmide d’edats que tenia Catalunya fins fa 
uns anys, feia insostenible d’aquí a no gaires anys la pervivència de l’estat del 
benestar. 
Diu també que l’Ajuntament de Manresa té la voluntat de tenir constància i de saber 
qui està vivint a la nostra població, per planificar els serveis, per donar resposta al 
conjunt de necessitats i també per un cert control de la situació en el conjunt del 
municipi. 
Per aquest motiu l’equip de govern considera que, independentment de la situació 
d’irregularitat de la documentació de les persones que hi viuen, s’ha de fer 
l’empadronament. Les persones que han immigrat dolorosament del seu territori són 
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persones i tenen uns drets i deures, drets que s’han de satisfer, en la salut, en 
l’educació i en tots aquells altres serveis de què disposen els ciutadans. 
L’Ajuntament de Manresa ha procurat que aquells serveis fonamentals per als 
ciutadans reforcessin la seva dotació per atendre no només la població nouvinguda 
que ho pugui necessitar, que molts no ho necessiten, sinó la població autòctona en 
tots els aspectes, per a la gent gran a través del Servei d’assistència domiciliària i 
l’atenció a la dependència, i també per a les persones i famílies que necessiten ajuts 
de tot tipus. Aquests dies es donava a conèixer l’ampliació important dels diners 
dedicats als ajuts alimentaris de les famílies, prescindint del seu origen, que ho 
necessitaven. 
L’equip de govern no nega que aquesta nova situació genera problemes, que creu que 
es van afrontant correctament, però diu també que l’actitud de la Plataforma, aprofitant 
el tema dels immigrants il·legals serveix per fer un rebuig global a la població 
immigrada, aprofitant una situació que és complexa, en què han vingut persones de 
tantes cultures diferents i que encara no ens coneixem, que han creat una certa 
inquietud, recels, desconfiances des de la població autòctona, i aprofitar aquesta 
situació que encara ens hi hem d’acomodar a la nova composició de la nostra societat, 
considera que és una pràctica i aprofitar-ho en benefici de la seva opció política creant 
confusió i creant una demagògia sense límits, creu que és una qüestió amb la qual 
l’equip de govern està en profund desacord i que s’hauria de reconsiderar la proposta 
tal com l’han plantejat. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta la seva coincidència en la necessitat de modificar 
la legislació d’estrangeria i la relacionada amb la immigració, però la modificarien en el 
sentit contrari, és a dir, una legislació que vulnera drets fonamentals de la persona, el 
dret al vot, a la participació política, al treball en alguns casos, al reagrupament familiar 
i el GMCUP la modificaria perquè tots aquests drets deixessin d’estar limitats. 
Diu també que el senyor Pericas ha utilitzat l’argument de la població penitenciària, 
sobre la proporció d’estrangers a les presons i la seva proporció dins la societat que 
indica que hi ha una relació directa entre immigració i delinqüència, però cal tenir en 
compte que la proporció de castellanoparlants a les presons és molt més alta en 
relació als catalanoparlants, és molt més alta que la societat, i la proporció d’homes 
delinqüents és molt més superior a la de dones delinqüents que en la societat i no per 
això s’haurien de limitar els drets ni dels immigrants, ni dels castellanoparlants, ni dels 
homes. 
Per acabar comenta que el regidor d’Immigració senyor Perramon ha dit que l’arribada 
de gent de diferents cultures provoca pors i recels entre la població autòctona, però 
des de les institucions cal dir les coses pel seu nom, el que hi ha és un racisme 
provocat per les pors i per qüestions discutibles i justificables, però aquest racisme 
creixent no es pot disfressar i des de les institucions públiques i la política cal dir les 
coses pel seu nom i mai fer el joc als que en fan bandera política d’aquest tema.  
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que el GMPP no entrarà en els arguments de 
la proposició perquè en compartiria pocs, però entén que sí que caldria fer algun canvi 
de la Llei d’immigració per part del govern de l’Estat respecte a l’empadronament, per 
dotar els ajuntaments d’una cobertura respecte als processos i fluxos d’immigració, 
però no pot ser que l’administració més feble, la municipal, la més propera al ciutadà, 
faci de paraigües amb l’administració superior, i no disposi de recursos suficients per  
fer front a problemes socials, de convivència, etc. 
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Recorda que quan l’Ajuntament es va constituir per primera vegada el discurs del 
GMPPC anava enfocat en unes línies molt clares i concises respecte els drets de 
convivència dels ciutadans de Manresa. 
El GMPPC creu en el treball de conjunt i considera que el tema de la immigració forma 
part d’un altre discurs, que abans de començar la sessió ha demanat al senyor Pericas 
que retirés la proposició i ara públicament li torna a demanar, amb l’ànim de cercar una 
proposta conjunta i consensuada amb el màxim de forces polítiques d’aquest 
consistori, i arribar entre tots a un acord en un tema tan delicat com aquest. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que és obvi que el senyor Pericas no retirarà la 
proposició i que la seva preocupació no ho és tant per la convivència dels ciutadans i 
ciutadanes de la ciutat com per obtenir més vots en les properes eleccions. Diu que 
aquesta és una qüestió que afecta els col.lectius i persones més vulnerables, nascuts 
aquí o no, i no ho fa d’una manera igual a tota la ciutat, i que els discursos com el del 
senyor Pericas són perillosos i irresponsables, entren amb facilitat i amaguen un 
racisme latent. Diu que cal assumir que la ciutat ha canviat i no tornarà a ser la que 
era.  
Diu que al setembre del 2003, a instàncies d’Iniciativa però amb el suport i l’abstenció 
del PP es va presentar una esmena sobre la modificació que es volia fer de la llei 
d’estrangeria. Diu que el PP va dir que s’abstenia perquè era un tema de no 
competència dels ajuntaments. Diu que el cap de l’oposició en aquell moment va dir 
que l’empadronament és indispensable, que no es pot apagar el foc amb gasolina, que 
la ciutat de Manresa és de les persones que hi viuen, hi són i hi seran, i que no es pot 
encendre el discurs de la por. 
Diu que ara hi ha una altra realitat i el senyor Pericas ho sap i que el seu discurs va 
destinat a guanyar vots, i que potser les properes eleccions en tindran més, però 
espera que siguin més a parar-los. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte diu que el senyor Pericas segurament és l’únic representant 
d’aquest saló de plens que està disposat a utilitzar electoralment aquest tema. Diu 
que, tal i com ja va dir en la sessió de constitució d’aquest Ajuntament, el senyor 
Pericas és un representant d’un partit d’extrema dreta, de nul·la credibilitat 
democràtica i d’una ètica social deplorable.  
Fa una crida als ciutadans i ciutadanes de Manresa perquè no es deixin enganyar per 
aquest partit que incita a la no convivència, que és el més gran valor i virtut que pot 
tenir una societat democràtica. Diu que seguint les tesis del senyor Pericas aquesta 
ciutat seria ingovernable perquè el fenomen de la immigració és un fenomen real, fruit 
dels fluxos de població degut als desequilibris mundials existents. 
Diu que ja n’hi ha prou de fer electoralisme amb aquesta situació, i que tant des del 
govern com des de l’oposició s’ha d’intentar governar sabent que hi ha realitats que 
són difícils de governar per la seva complexitat i les seves implicacions.  
Finalment fa esment a un pacte que es va signar el passat mes d’octubre, el Pacte 
Nacional per la Immigració a Catalunya, que estableix la necessitat de 
l’empadronament de totes les persones que realment viuen en un municipi i la 
unificació de criteris per part dels ajuntaments. Diu que aquest pacte ha estat signat 
per les forces polítiques de CiU, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, el 
PSC, les dues entitats municipalistes, a les quals aquest ajuntament pertany, els 
sindicats, les patronals i nombroses organitzacions de la societat civil catalana.  
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El senyor Serra Rovira  diu que el GMPxC intenta treure rèdit electoral en el tema de 
la immigració, però també hi ha partits polítics que en algun moment han qualificat de 
xenòfob a aquest regidor que parla, per alguna declaració que no tenia res a veure 
amb aquest tema, concretament el juliol de 2008, que també busquen l’interès 
electoral. 
Diu que ha trobat a faltar per part del govern una posició clara respecte al fons del per 
què s’ha arribat a aquesta moció de la Plataforma per Catalunya, bàsicament perquè 
durant unes setmanes s’ha suscitat un debat per part de l’Ajuntament de Vic, del qual  
s’han de treure conclusions positives com és parlar obertament d’hipocresia, que cal 
plantejar-la i denunciar-la i demana al govern municipal que també ho plantegi, com ha 
fet el Partit Popular al referir-se a lleis estatals com la d’estrangeria que conviden a la 
gent no regularitzada, sense papers, a ésser expulsada i, de l’altra, lleis que obliguen a 
empadronar-los. 
Si s’ha de parlar del Pla local de ciutadania i immigració, caldrà constatar què passa, 
no només a l’Ajuntament de Manresa sinó a tot el món municipalista. Vic té uns 
percentatges d’immigració i unes polítiques molt valentes per tractar aquests temes. 
Diu també que el govern espanyol hauria de ser coherent amb aquells plantejaments 
polítics que planteja, ja que si una llei diu que els ajuntaments han d’empadronar, 
també seria de rebut que des del mateix govern de l’estat es donessin els recursos 
econòmics al respecte i des dels municipis cal que es reivindiqui que si els 
ajuntaments han d’assumir determinades competències, puguin disposar dels recursos 
adients per fer-hi front. 
Demana al senyor Pericas que retiri la moció presentada i reconsideri la seva actitud, 
ja que vetar l’empadronament no és la solució perquè hi ha situacions problemàtiques 
que seguiran persistint. 
Acaba dient que el GMCiU votarà en contra de la moció i demana voluntat de diàleg 
per part de tothom. 
 
 
El senyor Pericas Riu manifesta que d’aquí a uns mesos, quan s’ho hagin repensat, 
donaran algun vot favorable a una proposta com aquesta. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  manifesta que no entrarà en el debat de l’Ajuntament de 
Vic i en la deriva de les diferents posicions, des de denunciar els immigrants il·legals 
fins a haver d’admetre la realitat legal que hi ha actualment a l’estat. 
Diu també que des del govern, des del GMERC i de la resta de grups de l’equip de 
govern, no hi ha cap hipocresia. S’analitza la realitat, es formulen propostes i es 
procura portar una política d’immigració que respon a la voluntat clara de la igualtat de 
drets dels ciutadans, la igualtat de deures i també reconèixer la diversitat que hi ha a la 
nostra societat. 
L’equip de govern no amagarà el cap sota l’ala no empadronant persones que estan 
vivint a la ciutat, i respecte al tema plantejat és cert que hi va haver una obertura de 
fronteres, una vinguda important de persones i el Fons estatal, insuficient, però 
important que s’ha anat mantenint en aquest temps, va ser a proposta del grup d’ERC 
en la primera negociació i amb el suport d’altres grups catalans com Iniciativa, va ser 
en aquell moment que el govern central va admetre una dotació important que després 
es traspassa en una part proporcional notable a la Generalitat, que ha permès treballar 
les aules d’acollida a les escoles i ha permès treballar també als ajuntaments en les 
polítiques d’immigració i una bona part del finançament d’aquestes polítiques ve 
d’aquest fons estatal que es va aconseguir fa uns anys. 
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El GMERC creu que la Plataforma per Catalunya atempta directament a un principi 
democràtic bàsic que és la igualtat entre els ciutadans. Hi ha uns principis als quals no 
es pot renunciar, hi ha drets i deures, però la igualtat dels ciutadans, admetent la seva 
diversitat, és una qüestió que per al GMERC és inqüestionable. 
 
En relació amb les paraules del senyor Majó quan diu que creix el racisme, és 
possible, però també no titllarà de racista tothom qui té una inquietud. Hi ha persones 
que tenen una inquietud més militant, més dura, però hi ha persones que no s’han 
acomodat a aquest canvi que s’ha produït a la nostra societat i això, per 
desconeixement i falta de contacte amb les persones nouvingudes, i veure’ls com a 
estranys i no com a persones, això afecta a una part de la societat i cal procurar des 
de la interacció entre les diferents persones que viuen a Manresa, que aquests recels 
es vagin trencant. 
 
Finalment diu que el tema de la immigració és un tema en el qual s’està treballant, 
s’han anat recollint propostes de diferents col·lectius ciutadans, que estan en fase de 
debat i s’han passat uns primers documents a la resta de grups municipals i que 
espera que abans de l’estiu es pugui aprovar. 
 
Va ser arran d’un butlletí que es va repartir per la ciutat donant una sèrie 
d’informacions errònies i demagògiques per part del GMPxC que l’equip de govern va 
adoptar el compromís de renovar el Pla d’immigració i ciutadania, que datava de l’any 
2000, perquè la situació havia canviat i s’ha esperat a fer-ho una mica més enllà del 
mandat perquè entremig hi havia un debat al Parlament de Catalunya sobre el Pacte 
nacional per la immigració, perquè també hi ha en debat la Llei d’acollida i es va 
considerar que aquestes eren bases que permetrien afrontar el Pla local d’immigració i 
ciutadania amb unes condicions en què hi havia un marc general que podia ser útil i no 
haver de tornar-lo a adaptar amb posterioritat. 
 
Per acabar creu que no es pot fer el discurs de la por perquè no aporta solucions, ja 
que posa en qüestió i posa pals a les rodes a la convivència a la nostra ciutat, que és 
positiva, no vol dir que no hi hagi problemes, però en conjunt hi ha un bon nivell de 
convivència i cal procurar mantenir-lo. De vegades es busquen les culpes en els més 
febles i les culpes d’aquesta situació econòmica són precisament de la cobdícia de 
persones sense escrúpols que s’han enriquit en tot aquest temps. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que com que el senyor Pericas no retira la 
proposició i que el seu ànim de consens i de diàleg és nul, malgrat que el GMPPC pot 
compartir els criteris de fons que podia arribar a perseguir la proposta, s’abstindrà en 
la votació. 
 
 
El senyor Serra Rovira  intervé per aclarir al regidor d’Immigració que quan es referia 
a hipocresia es referia a la hipocresia que ve de Madrid respecte a una sèrie de lleis 
que són incoherents les unes amb les altres. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 22 vots negatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, i 1 GMCUP), 1 vot afirmatiu (1 GMPxC), i 2 
abstencions (2 GMPPC).  
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7.4 Proposició del Grup Municipal de CiU per a la m odificació del trajecte del 

carril bici . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 10 de febrer de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que, a partir d’una proposta del Consell d’infants de Manresa, es va demanar 
que la ciutat de Manresa tingués un trajecte per a l’ús de les bicicletes 
 
Atès que el Govern Municipal de Manresa està finalitzant una trajecte per a bicicletes 
que va del Parc de l’agulla fins a la zona del Congost. 
 
Atès que el Govern Municipal de Manresa ha sacrificat espai d’estacionament per a 
ubicar-hi un tram del carril bici que va des de la Plaça Espanya fins a la zona de Crist 
Rei. 
 
Atès l’actual context econòmic i social en la que no és aconsellable suprimir espais 
d’estacionament en la zona abans mencionada ja que té una conseqüència directa cap 
a un dels sectors que necessiten més dinamisme a la ciutat de Manresa. 
 
Atès que és compatible tenir trajecte de bici sense perjudicar al comerç atenent-se a la 
realitat orogràfica, i d’amplades de la nostra ciutat i que, com a tal cal aplicar-hi el 
sentit comú. 
 
El Grup Municipal de convergència i Unió presenta els següents, 
 

ACORDS 
 

Primer.- Que es posi sobra la taula una nova proposta de trajecte per a l’ús de la 
bicicleta que no afecti la dinamització econòmica del sector comercial i serveis en 
general. 
 
Segon.- Que aquesta modificació suposi recuperar els espais d’aparcament en l’espai 
comprès entre la Plaça Espanya i la zona de Crist Rei.” 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que és conegut de tothom el debat que ha generat 
l’itinerari del carril bici en alguns sectors de la ciutat. El GMCiU ha manifestat la seva 
disconformitat amb algun dels itineraris i demana el replantejament del trajecte.   
És bo que Manresa tingui circuits per anar en bicicleta, però com tota ciutat que té la 
seva orografia i densitat, el moment en què s’ha plantejat i el moment delicat pel que 
passa el sector del comerç, sembla que algunes accions denoten una manca de 
sensibilitat cap a aquest sector. 
Manresa ha de ser una ciutat comercial, avui no és eminentment comercial per 
diversos condicionants, però el GMCiU ha constatat que aquesta situació preocupa i 
de les accions que han fet seria bo que les rectifiquessin.  
El GMCiU creu que tot plegat s’emmarca en algun tipus de pla de mobilitat o d’estudi 
de l’equip de govern i demana que es reconsideri el trajecte del carril bici a Manresa. 
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El senyor Vinyes Sabata  diu que aquest és un projecte de l’equip de govern que 
forma part del PAM i un dels compromisos que es van adquirir amb la ciutadania. 
Aquest itinerari és una aposta per un model i una aposta que no passa pel centre de 
Manresa perquè sí, sinó que hi passa per algunes raons que són prou importants.  
A part de les demandes de diferents organitzacions que havien demanat 
expressament que no volien més carrils bici per l’exterior de Manresa, ja que una cosa 
és sortir de cap de setmana, o fer una volta en pla de lleure només per alguns carrers 
de l’extraradi, i una altra utilitzar la bicicleta com un mitjà més i, per tant, ha de poder 
arribar al centre de Manresa. 
Aquest és un model de mobilitat més sostenible i s’ha d’anar començant a poc a poc. 
L’equip de govern no ha fet quinze carrils bici de cop i volta, ha fet un itinerari de 8 km, 
quan Sabadell té 200 km de carril bici per dins de la ciutat, la mesura també indica que 
s’ha fet un primer pas per apostar per un model que Manresa també ha de tenir i del 
que no disposava. 
D’aquests 8 km no arriba a un el que està segregat de la calçada, és un model més 
sostenible i les petites coses són les que de vegades tenen valor.  
De la mateixa manera que si algú se’n vol anar al Parc de l’Agulla en bicicleta, en lloc 
de posar-la damunt el cotxe per anar-hi, el que es tracta és que des del centre també 
s’hi pugui anar directament sense haver d’agafar el vehicle. 
Tothom s’apunta que cal estar a favor de Kyoto, que a Copenhaguen s’havia d’intentar 
arribar a molts acords, però a l’hora de fer mesures, des d’aquest punt de vista és 
important.  
S’ha intentat ordenar el tema de les bicicletes perquè fins ara  passaven per tot arreu, 
pel carrer, pel passeig, per la vorera, i la gent gran estava preocupada i demanava que 
es posés ordre, sobretot al Passeig, ja que en més d’una ocasió sortien bicicletes per 
qualsevol lloc, i la gent gran s’espanta, perquè la bicicleta, si ha de prendre espai no el 
pot prendre al vianant, per tant, aquests conceptes que no es tenen massa en compte i 
només es parla del carril bici que ha ocupat un espai i prou, creu que hi ha moltes 
altres coses en què caldria reflexionar si no són també tant o més importants. 
 
El fet de poder arribar en bicicleta fins el centre de la ciutat també fa que augmenti una 
mica aquest llenguatge que tots haurien d’anar utilitzant, que és evident que s’ha de 
poder arribar al centre de la ciutat en cotxe, que hi ha d’haver aparcament, però també 
creu que s’hi ha de poder arribar amb tots els mitjans i, si no és sempre en cotxe, 
també està bé perquè es reduirà el trànsit existent, que com saben el centre de la 
ciutat és més procliu a tenir col·lapses de trànsit. 
 
Diu que amb la instal·lació del carril bici s’ha notat una reducció important de la 
velocitat en el trànsit rodat, així com en l’últim informe del bus del transport urbà que 
també ha notat les millores en aquell tram. 
 
Parlant amb els diferents agents socials de la ciutat es desprèn que el problema no és 
de mobilitat sinó que es concentra en un tram concret de la ciutat i en unes places 
d’aparcament, però se n’havia de fer un que complís amb alguns dels compromisos i el 
fet que passi pel centre de Manresa, pel Passeig, té un sentit especial, que no pas per 
carrers més al voltant del nucli. 
L’equip de govern era conscient que amb el carril bici hi hauria algun tipus d’afectació, 
i abans de realitzar-lo es van analitzar tots els trams possibles per intentar que 
l’afectació fos la mínima, i tampoc es volia que l’afectació de les places d’aparcament 
quedés sense solució. 
Per tant, en un tram on era fàcil ampliar el carrer de sobre, amb més places de les que 
es van treure, i quan es comprova que just en aquest indret hi ha dos pàrquings, un 
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amb una mitjana d’ocupació del 86% i l’altre amb una mitjana d’ocupació del 34% 
diària, i que com a mitjana hi ha més de 110 places lliures cada dia, a 50 metres 
d’aquest tram hi ha més de 100 places lliures d’aparcament, per tant, és veritat que 
s’ha de tenir tot en compte i s’ha de mirar i per això s’ha procurat que l’afectació de les 
modificacions fos en aquells trams en els quals pràcticament fos mínima i que hi 
hagués alternativa, i en aquests moments dir que ara no es podrà aparcar perquè 
s’han tret quinze places, senzillament és fals.  
Cal anar amb compte amb els missatges que es donen perquè si es diu que a 
Manresa és molt difícil venir a comprar perquè no es pot aparcar, s’està fent un mal 
favor i compte amb aquest llenguatge que és fals. Potser el que sí que falta és millorar 
la informació, la senyalització i és el que s’està fent i s’ha arribat a uns primers acords 
amb els representants dels botiguers. 
El carril bici ja hi és i ara cal buscar altres solucions per millorar altres temes i això és 
en el que s’està fent en aquests moments i quan es posa tot això a la balança sembla 
que no hi ha prous motius perquè hi hagués d’haver aquesta modificació en aquest 
traçat. 
 
En relació al pla de mobilitat, abans de posar-lo sobre la taula, cal fer una diagnosi i 
uns estudis i de moment l’Ajuntament continua fent la seva política com si no el tingués 
definit. Un cop aquest pla s’ha cuinat és quan s’ha de posar a debat i participació ja 
que la intenció és aprovar-lo i aquest Pla defineix com hauria de ser la mobilitat, com 
hauria de canviar d’aquí al 2015, per tant no es tracta si el pla diu o no que hi ha el 
carril bici, sinó que planteja a grans trets quines modificacions s’haurien de fer. 
 
Fa quinze anys no hi havia pla de mobilitat i quan el GMCiU governava suposa que es 
feien polítiques de mobilitat i ara se segueixen fent i no té res a veure que hi hagi un 
estudi preliminar que d’aquí a poques setmanes es podrà posar sobre la taula i fer 
públic, fer arribar als partits polítics, a les entitats, i als diferents agents perquè es 
pugui consensuar entre tots, ja que ha de ser un pla que vagi més enllà d’aquesta 
legislatura, i ha de ser un pla que tothom se’l cregui, governi qui governi. Convida a 
tothom a implicar-s’hi perquè sigui consensuat amb tots els partits polítics i les entitats. 
Per tot l’exposat el seu grup no votarà favorablement la moció. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que donada la controvèrsia que comporta el carril 
bici des dels primers dies de la seva inauguració, creu que cal un replantejament del 
tema per trobar una solució que contenti tothom, i diu que el GMPxC votarà 
favorablement. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta que ha trobat a faltar en l’exposició del senyor 
Serra una explicació del per què no van assistir al Consell municipal de mobilitat on es 
va discutir aquest carril bici, però tampoc s’estarà de dir per què no hi van assistir 
perquè és bo que se sàpiga quines són les prioritats de cada grup municipal perquè 
van preferir anar a la inauguració d’un gimnàs als Trullols. 
Quan es diu que l’ús de la bicicleta pot afectar a la dinamització econòmica del sector 
comercial i serveis en general, a Manresa hi ha 13.000 places d’aparcament i 
centenars de quilòmetres de calçada per on circulen els cotxes. 
Pregunta si creuen que 8 km de carril bici, que uneixen espais com el Congost i el 
Parc de l’Agulla amb el centre, i una cinquantena escassa de places d’aparcament que 
es perden, si pot tenir una afectació negativa en la dinamització econòmica del sector 
comercial i dels serveis en general. Diu que si creuen això és que realment tenen molt 
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poca confiança en la situació del comerç de Manresa i en el potencial de creixement i 
de dinamització d’aquest comerç.  
Entrant en el tram entre la plaça d’Espanya i la zona de Crist Rei diu que és un dels 
llocs on més justificat està el carril bici, com abans ha explicat el regidor, és un lloc on 
les bicicletes no poden passar, sobretot en sentit pujada, pels dos carrils de circulació, 
perquè tots dos són en sentit contrari, i pel centre, especialment a l’estiu, és un lloc on 
ja hi ha hagut conflicte entre vianants, terrasses i bicicletes, per tant era un lloc on era 
especialment necessari el carril bici, però, a més a més, com ha explicat el regidor, és 
un lloc on hi ha un aparcament just al costat.  
En definitiva el GMCUP votarà en contra de la proposta. 
 
 
El senyor Beltrán Arnaldos  manifesta que fa uns mesos en aquest mateix saló de 
sessions el GMPPC, a la moció que es presentava sobre la conveniència de crear un 
carril bici, apuntava que no necessàriament s’havia de passar pel Passeig per anar 
des del Parc de l’Agulla al Congost, perquè hi havia altres vies que permetien 
perfectament aquesta circulació.  
Diu que no cal anar gaire més lluny del Passeig, per exemple el carrer Barcelona, que 
ho pot permetre perfectament, i, a més a més, ve de l’Avinguda de les Bases, plaça 
Bages i tot el carrer Barcelona cap avall. 
Quan es diu que s’ha consensuat amb les entitats i comerciants, discrepa perquè totes 
les actuacions que l’equip de govern fa sempre les consensua amb les entitats i 
comerciants, als dos minuts d’haver-ho publicat, tant els mitjans com al saló de plens, 
les entitats i els comerciants desmenteixen aquesta circumstància. També es diu que 
davant la distribució d’aquest carril bici, ho va comentar amb alguns regidors, no 
precisament de l’oposició. 
És cert que la mobilitat i la sostenibilitat és necessària en tota ciutat i un carril bici és 
convenient per a una ciutat com Manresa.  
Pregunta si creuen que la configuració o distribució del carril bici s’ajusta als 
paràmetres de seguretat vial i de convivència entre vehicles i bicicletes. Posa com a 
exemple el tram de 20 metres que hi ha a la cantonada de l’Hotel Pere III, que deu ser 
perquè els que accedeixen des de la carretera d’Igualada vegin que Manresa té carril 
bici, perquè no té un altre sentit, surt de la boca de l’aparcament de l’Hotel Pere III i 
mor al semàfor, no arriba a 20 metres, amb les corresponents tatxes, senyalització i 
pilons de seguretat, sense tenir en compte que el gir dels vehicles procedents del pont 
cap a la Muralla es veu reduït en una distància considerable amb el conseqüent risc de 
col·lisió amb els vehicles que estan esperant per girar cap a l’esquerra.  A la plaça 
d’Espanya el gir de l’autobús envaeix el carril bici. 
Diu que la configuració l’hauran fet d’acord amb alguns paràmetres però la veritat és 
que no s’ajusta a la realitat. També s’ha dit que en el tram que proposa el GMCiU, del 
Passeig cap a Crist Rei, hi ha dos aparcaments públics. Pregunta sobre  l’equivalència 
del cost en hores de l’aparcament públic i la zona blava, ja que creu que és 
considerablement diferent.  
Com que el GMPPC ja va establir aquesta possibilitat de variar aquest recorregut, no 
considerant oportú el seu pas pel Passeig i tenint en compte que serà molt difícil, ja 
que l’equip de govern apunta la convivència entre bicicletes i vianants en el tram 
central del Passeig, serà difícil impedir que això segueixi succeint, perquè potser 
tractaran de sancionar aquesta circumstància, però creu que serà impossible, ja que 
tant els nois com les persones d’una certa edat que tenen ús de raó i saben el que es 
fan, circularan per on més els convingui, ja que aquest trànsit no està regulat.  
El GMPP considera que perjudica el comerç, ja que el fet de no poder accedir 
directament amb les compres a un vehicle menyscaba l’activitat comercial. 
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Cita el PAM, en el qual l’equip de govern es proposa una actuació de govern i on es 
parla molt de la participació ciutadana, però creu que la prepotència i el sectarisme el 
manifesten moltes vegades en les seves actuacions.  
Acaba dient que el vot del GMPPC serà favorable a la moció del GMCiU. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que s’ha parlat de moltes coses de les que no parla la 
moció i la moció del GMCiU no qüestiona el carril bici, sinó que tal com s’han fet les 
coses es podien haver fet d’una forma diferent i que en algun tram concret es podria 
modificar.  
Pregunta si d’això persisteix el futur del món del comerç a Manresa. Diu que no, però 
el problema del comerç era un problema de feia anys.  
L’equip de govern és corresponsable de part de les polítiques de foment del comerç. 
Ha entès que l’equip de govern disposa d’un estudi que els agradaria conèixer i avui 
no és el dia per parlar de comerç, però els assegura que se n’ha de parlar. 
En referència a les paraules del senyor Majó tampoc són tan ingenus com per pensar 
que els quinze llocs d’aparcament donen per fet si és una bona política comercial o no; 
ja sap que ell i tota la seva formació anirien en bicicleta, però no és aquesta la qüestió. 
La proposició del GMCiU només plantejava una modificació del trajecte, estan oberts a 
plantejar modificacions i a parlar de la mobilitat perquè a Manresa s’hauran de fer 
pactes polítics per la mobilitat i emplaça l’equip de govern de cara al futur a fer-ho. 
Avui no era dia per parlar de mobilitat i moltes de les coses que s’han dit no les ha dit 
el GMCiU. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  respon que no ha dit que el carril bici s’hagi fet amb el 
consens amb el comerç perquè ha manifestat la seva preocupació i el que ha dit és 
que es va fer dins d’uns processos de participació, i que el que sí ha dit és que s’han 
assegut amb el comerç per fer-li veure que segurament les quinze places 
d’aparcament que són les que reivindicaven, no creu que puguin ser problema, si n’hi 
ha cent de lliures, no entén que aquest sigui el problema, però+ de vegades els canvis 
costen. L’Ajuntament aposta pel comerç i procurarà millorar la senyalització, la 
informació, dinamització, etc..., amb un seguit d’accions per tirar endavant i millorar el 
comerç a Manresa. 
Creu que ha donat les dades suficients perquè no hi hagi motiu per modificar i a més hi 
havia una aposta clara perquè passés pel centre de la ciutat, no que passés per altres 
carrers perquè aquesta és l’aposta que ha de fer possible que això es comenci a veure 
d’una altra manera i sobretot no fer un carril bici al Passeig és deixar que les bicis 
continuint anant per qualsevol lloc. Evidentment que s’haurà d’afegir a l’ordenança de 
circulació alguns aspectes que fins ara no estaven recollits per tal d’ordenar la 
mobilitat.  
Acaba dient que com ha dit el senyor Serra el gran debat ha de ser el Pla de mobilitat 
perquè és un pla a bastants anys vista i aquest govern procurarà que es faci amb el 
màxim consens possible. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 14 vots negatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 11 vots afirmatius (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 
GMPxC).  
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7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU per a l’ar ranjament de la calçada del 
carrer de la Pujada Roja . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 10 de febrer de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès l’estat lamentable de la calçada del carrer de la Pujada Roja.  
 
Atès que la connexió del carrer de la Pujada Roja que connecta amb la carretera de 
Vic en sentit cap a Berga presenta un estat precari i un perill per a la sortida dels 
cotxes que es volen incorporar a la Carretera de Vic 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta els següents, 

 
ACORDS 

 
Primer.- Que en el transcurs d’aquest 2010 es precedeixi a arranjar la calçada del 
carrer de la Pujada Roja 
 
Segon.- Que en el transcurs d’aquest 2010 s’arregli  la sortida del carrer de la Pujada 
Roja que connecta amb la carretera de Vic.”  
 
 
El secretari presenta una esmena dels Grups municipals PSC, ERC i ICV-EUiA, a la 
proposició del Grup municipal de CiU, de 15 de febrer de 2010, que es transcriu a 
continuació: 
 
 
“Atès que el carrer Pujada Roja presenta un estat força dolent amb la presència 
d’alguns trams de mur força malmesos 
 
Atès que la connexió del carrer de la Pujada Roja que connecta amb la carretera de 
Vic en sentit cap a Berga presenta un estat precari i un perill per a la sortida dels 
cotxes que es volen incorporar a la Carretera de Vic 
 
Els Grups Municipals del PSC, ERC, i ICV-EUiA  

 
PROPOSEM 

 
Primer.- Que en aquest primer trimestre del 2010 es procedeixi a estudiar el projecte 
per arranjar la calçada del carrer de la Pujada Roja, i que aquest consti com a un dels 
carrers prioritaris dins les possibilitats pressupostàries. 
 
Segon.- Que en el transcurs d’aquest 2010 s’arregli  la sortida del carrer de la Pujada 
Roja que connecta amb la carretera de Vic  
 
Tercer.- Que en el transcurs d’aquest 2010 s’arreglin els trams de mur malmesos.” 
 
 
El senyor Serra Rovira  manifesta que en aquesta proposició es demana l’arranjament 
del ferm del carrer de la Pujada Roja i la connexió amb la carretera de Vic que enllaça 
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en direcció Berga, ja que és una sortida que té molta problemàtica, amb un pendent 
important. 
Pel que fa a l’esmena de l’equip de govern el GMCiU la votarà favorablement entenent 
que la problemàtica d’aquesta connexió quedarà solucionada durant aquest any. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  manifesta que la proposició del GMCiU demanava que 
s’arrangés la sortida amb la carretera de Vic i la resta de tot el carrer. 
Diu que aquest és un dels carrers detectats en què calia fer alguna actuació, com tants 
d’altres, i que no és l’únic, i que  s’havien de solucionar els problemes amb alguns dels 
murs del carrer i que també calia fer-hi alguna actuació al més aviat possible. La resta 
és un carrer que està en males condicions i que abans caldrà que es faci una mica de 
projecte de pressupost i que es posi a la llista de carrers prioritaris perquè sinó dóna la 
sensació que, carrer que es porta carrer que es fa, i potser n’hi ha que ho necessiten 
més.  
Un cop es tingui la llista de tots els carrers se’n pot parlar de quines són les prioritats. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 7.5, que decau, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
 
“Atès que el carrer Pujada Roja presenta un estat força dolent amb la presència 
d’alguns trams de mur força malmesos 
 
Atès que la connexió del carrer de la Pujada Roja que connecta amb la carretera de 
Vic en sentit cap a Berga presenta un estat precari i un perill per a la sortida dels 
cotxes que es volen incorporar a la Carretera de Vic 
 
Els Grups Municipals del PSC, ERC, i ICV-EUiA  

 
PROPOSEM 

 
Primer.- Que en aquest primer trimestre del 2010 es procedeixi a estudiar el projecte 
per arranjar la calçada del carrer de la Pujada Roja, i que aquest consti com a un dels 
carrers prioritaris dins les possibilitats pressupostàries. 
 
Segon.- Que en el transcurs d’aquest 2010 s’arregli  la sortida del carrer de la Pujada 
Roja que connecta amb la carretera de Vic  
 
Tercer.- Que en el transcurs d’aquest 2010 s’arreglin els trams de mur malmesos.” 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
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 . 
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm.  3, 4 i 5, que 

corresponen als dies 18 i 25 de gener i 1 de febrer  de 2010, 
respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 3, 4 i 5, corresponents als dies 
18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2010 respectivament, pel repartiment que de les actes 
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 
de novembre. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
11.1 Pregunta del Grup municipal  PxC sobre l’estat  de la calçada a l’entrada 

pròxima al bar-restaurant del Parc de l’Agulla . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 10 de febrer de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ En el tram que va des de la carretera BV-4501 fins a l’entrada pròxima al bar 
restaurant del parc de l’agulla, el nostre grup ha comptabilitzat una vintena de forats a 
la calçada, la meitat dels quals podien entrar en la categoria de cràters. Sent una zona 
tan transitada no entenem el perquè de la situació. 
 
Des del nostre grup preguntem: 
 
A què és degut aquest grau de deixadesa i perillositat?” 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  respon que aquest carrer no és de titularitat de l’Ajuntament 
de Manresa, però sí que pot traslladar aquesta petició a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
per millorar l’estat d’aquest carrer. 
 
 
11.2 Pregunta del Grup municipal  PxC sobre el mant eniment del parc del 

carrer Comtessa Ermessenda . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 10 de febrer de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
 
 “ El parc situat al carrer Comtessa  Ermessenda, el qual va ser polèmica el juny de 
l’any passat, es troba en un estat de manca de manteniment notable, una paperera ha 
estat arrancada, el broc de la font ha desaparegut i el sistema d’irrigació, situat en el 
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desnivell, al no existir manteniment, ha quedat al descobert essent parcialment 
arrancat per algun brètol. 
 
Des del nostre grup preguntem: 
 
Té constància l’ajuntament d’aquesta situació de deixadesa?” 
 
 
La senyora Alsina Serra  respon que l’Ajuntament té constància d’aquests fets tot i 
que no és ben bé així. Hi ha dues papereres trencades que seran substituïdes aviat, el 
tema de la font no és un problema del broc sinó que de novembre a març estan 
tancades per evitar que l’aigua que hi ha dintre es congeli i pugui trencar les 
canonades.  
Pel que fa al talús aquest es manté i potser el pendent és una mica més gran del que 
hauria de ser i hi ha problemes d’erosió que possiblement es podran solucionar 
col.locant una malla que aguanti la terra i permeti que la vegetació hi sobrevisqui. En 
una part del talús ja hi és però falta l’altra part. 
 
 
El senyor Alcalde  dóna la paraula al senyor Jordà Pempelonne per tal que respongui 
a una pregunta formulada pel GMPPC en un anterior Ple, relativa a la bonificació de 
l’IBI de les persones que no tenien ingressos. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne diu que és una Proposició del GMPPC que va 
presentar en el Ple de novembre de 2009, que sol.licitava que “L’Ajuntament de 
Manresa subvencionarà a fons perdut l’impost de Béns Immobles corresponent a l’any 
2010 a aquelles famílies els membres de les quals tinguin edat laboral i estiguin a l’atur 
i en situació de llarga durada sense cap mena de subsidi ni ingrés econòmic.” 
Es va quedar que es donaria resposta per tot el mes de gener, s’ha respost al senyor 
Javaloyes que està d’acord amb el plantejament, però va demanar que es fes pública 
aquesta resposta i s’ha considerat adient fer-ho en aquest Ple. 
Diu que per estudiar aquesta situació hi va haver un treball conjunt de Serveis Socials i 
de l’Àrea d’Economia, ja que afectava ambdós àmbits. Es va estudiar la possibilitat 
legal de fer una subvenció o bonificació com la que es proposava, per part de Serveis 
Socials es va fer una avaluació del col.lectiu que aquí es definia per saber la dimensió 
que podia tenir o el tipus de perfil i si hi havia altres aspectes a considerar.  
El resultat és que la possibilitat legal de fer bonificacions no hi és, la Llei d’hisendes 
locals defineix molt bé quins són els tributs que hi ha i les possibles bonificacions o 
exempcions que hi ha, i aquesta bonificació per falta d’ingressos no està prevista en el 
cas de l’IBI. Tampoc està permès fer subvencions relacionades amb els impostos 
perquè llavors seria donar-li la volta a la Llei i en definitiva seria fer trampa. 
 
Pel que fa a l’avaluació del col·lectiu, un cop estudiat per Serveis Socials, es va veure 
que era un col·lectiu molt reduït. Famílies que tenen tots els seus membres a l’atur en 
situació de llarga durada i que no tenen cap mena de subsidi ni d’ingrés econòmic. 
D’aquest col·lectiu, un cop estudiat per Serveis Socials, es van identificar uns quants 
perfils de persones, per exemple les persones que estan de baixa laboral voluntària 
durant l’any anterior, és a dir, si una persona ha deixat voluntàriament la feina 
òbviament no té atur, però només faltaria que se li haguessin de donar ajuts, o 
persones en situacions derivades d’acomiadaments laborals que estan en període 
d’estudi de les pensions o compensacions que han de rebre i que se suposa que tindrà 
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una compensació bastant superior i que li permet pagar perfectament; o bé persones 
que estan empadronades a Catalunya des de fa menys d’un any que tampoc tenen 
dret a cap ajut, són uns perfils molt específics i reduïts. Per últim hi ha un altre 
aspecte, a banda d’això, que no és embargable el Salari mínim interprofessional, és a 
dir, tots aquells ingressos que  siguin SMI o inferiors, fins i tot amb una escala bastant 
àmplia, si hi ha dos sous només és embargable una part bastant reduïda d’aquest sou, 
per tant, si no és embargable, i s’està parlant de persones que no tenen cap tipus 
d’ingrés queda exclòs. 
Recorda que l’Ajuntament de Manresa ha fet un pla de terminis per l’IBI, justament 
amb aquesta línia i queda oberta també la possibilitat d’estudiar tot tipus d’ajornaments 
i fraccionaments per cada ciutadà individualment que ho pugui necessitar. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número...... i correlatius fins el 
número.... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


