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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 8/2013 
Dia:  18 de juliol de 2013 
Hora:  19.20 h a 23.15 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 

ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 



Acta de la sessió plenària núm. 8, de 18 de juliol de 2013                           2 

1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 7, que correspon a la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de juny de 2013. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5885, de 19 de juny de 2013, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel tercer tinent d’alcalde, senyor 
Antoni Llobet Mercadé, durant els dies 22, 23 i 24 de juny de 2013. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6045, de 25 de juny de 2013, 

sobre conferir delegació expressa al senyor José Luis Irujo Fatuarte perquè 
autoritzi un matrimoni civil el dia 7 de setembre de 2013. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm. 6562, 

d’establiment de l’horari d’estiu de les Oficines del Registre Central de 
documents i els seus registres auxiliars. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució núm. 6535,  de 10 de juliol de 2013, sobre 

modificació de la Presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones i de l’adscripció dels representants del Grup Municipal de CiU. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució núm. 6536, de 10 de juliol de 2013, sobre 

nomenament del senyor Joan Calmet Piqué com a vocal de la Junta de Govern 
Local i com a tinent d’alcalde. 

 
2.6 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 

de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (2n trimestre 2013). 

 
2.7 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 

de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (2n trimestre 2013). 

 
2.8 Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del Pla 

d’Ajust  previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (2n trimestre 2013). 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6376, de 3 de juliol de 2013, 

sobre la incoació d’expedient per donar el nom de Parc de Ramon Estrada a 
l’espai públic que hi ha entre el carrer del Purgatori i el carrer de la Barceloneta. 

 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6494, de 7 de juliol de 2013, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2013, dins del 
pressupost municipal vigent. 

 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
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3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de liquidació i 
dissolució del Consorci per a la gestió del servei de la televisió digital local 
pública de la demarcació del Bages/Berguedà/Solsonès. 

 
3.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord del Ple de la 

Corporació de 22 de juny de 2011 sobre retribucions dels membres corporatius. 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acta de les operacions de delimitació 

del terme municipal de Manresa amb el del Pont de Vilomara i Rocafort. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària de Joventut 2354.489.20- Programa de Joventut. Subvencions 
nominatives. 

 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les aplicacions 

pressupostàries de Ciutadania, Barris i Serveis Públics 13.1661.22799- Altres 
treballs realitzats per altres empreses i 13.1661.48920- Subvencions 
nominatives. 

 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària de la Secció d’Ocupació- 241.60.489.20- Oficina Tècnica 
Laboral. Subvencions nominatives. 

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

núm. 11/2013 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 13/2013 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament previst 

en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00- Gestió Urbanística- Inversió en 
terrenys. 

 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per import de 400 euros, en concepte de les classes Formatic 2n trimestre. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’avanç de POUM. 
 
5.2 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla de Millora Urbana per a 

l’ordenació del recinte de la Fàbrica Els Comtals. 
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5.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud de la supressió de l’ARE 
del Sector Est de Manresa. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

6.1 Regidoria delegada de Sanitat 
 

6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació del conveni signat el 15 
de febrer de 2013, regulador de l’encàrrec de gestió a favor de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya per a la prestació dels serveis mínims de protecció 
de salut de competència local.  

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i la CUP per a la celebració de 

l’acte institucional per a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a 
Manresa.  

 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la declaració de no festius els 

dies 12 d’octubre i 6 de desembre. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la querella contra els crims 

del franquisme. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC de suport a què la instrucció del cas 

d’espionatge polític a Alícia Sánchez-Camacho segueix oberta perquè 
prosperin les investigacions. 

 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PP perquè l’Ajuntament de Manresa 

s’adhereixi al protocol d’execució per emparar desnonats amb risc d’exclusió 
social . 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a les feineres i cuineres de les 

llars d’infants de la Generalitat de Catalunya. 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport als clubs i entitats esportives 

catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball. 
 
7.8  Proposició del Grup Municipal d’ERC d’adhesió al Pacte Nacional del Dret a 

Decidir. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de CiU en defensa de l’esport amateur català. 
 
7.10  Proposició del Grup Municipal del PP referent a la creació de l’apartat de 

llicència i estudi per a la instal·lació de crematoris. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
8.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

 núm. 14/2013 dins del Pressupost municipal vigent. 
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8.2 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de la minuta de conveni de  transaccional 

judicial per a l’execució provisional de la sentència judicial núm. 116/2011, de 8 
d’agost, en relació a l’expropiació de la finca situada al carrer de les saleses n. 
9 d’aquesta ciutat. 

 
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. 25, 26, 27 i 28, 

que corresponen a les sessions dels dies 17 i 25 de juny i 1 i 8 de juliol de 
2013,  respectivament. 

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

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 7, que correspon a la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de juny de 2013. 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de 
sessió núm. 7, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 
de juny de 2013, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 

 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5885, de 19 de juny de 

2013, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel tercer tinent d’alcalde, 
senyor Antoni Llobet Mercadé, durant els dies 22, 23 i 24 de juny de 2013. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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“PRIMER. Que durant els dies 22, 23 i 24 de juny de 2013, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
transitòriament pel tercer tinent d’alcalde, senyor Antoni Llobet Mercadé, que substituirà 
amb caràcter d’alcalde accidental al titular, atesa l’absència de la primera i del segon 
tinents d’alcalde.  
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al tercer tinent d’alcalde, senyor Antoni Llobet 
Mercadé. 
 
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.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6045, de 25 de juny de 

2013, sobre conferir delegació expressa al senyor José Luis Irujo Fatuarte 
perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 7 de setembre de 2013. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.  Conferir al senyor José Luis Irujo Fatuarte, regidor d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 7 de setembre de 2013, 
exerciti l’atribució d’autoritzar un matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor José Luis 

Irujo Fatuarte, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació 
que li ha estat conferida.  

 
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que tingui lloc. “ 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm. 

6562, d’establiment de l’horari d’estiu de les Oficines del Registre Central 
de documents i els seus registres auxiliars. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Establir que de l’1 de juliol al 15 de setembre, ambdós inclosos, les Oficines 
del Registre Central de documents i dels seus Registres Auxiliars estaran obertes al 
públic els dies hàbils, durant l’horari següent: 
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Registre Central Ubicació Dies  Horari 
Oficina d’Atenció 
Ciutadana 

Plaça Major, 1 • De l’1 al 31 de juliol  i de 
l’1 al 15 de setembre 

De dilluns a dijous 
Divendres 
• De l’1 al 31 d’agost 

De dilluns a divendres 

 
 
De 8.30 a 17 h 
De 8.30 a 14 h 
 
De 9 a 14 h 

Registres Auxiliars • De l’1 de juliol al 15 de setembre 
Àrea d’Economia i 
Governació 

Plaça Major, 6 De dilluns a divendres 
 

De 8.30 a 13.30 h 
 

Àrea de Serveis a 
les Persones 

Ctra. de Vic, 16  
(Edifici Infants) 

De dilluns a divendres 
 

De 9 a 13.30 h 
 

Servei de Cultura Passeig Pere III, 27 
(Edifici Casino) 

De dilluns a divendres 
 

De 9 a 13.30 h 
 

Servei de Seguretat 
Ciutadana  

Carrer del Bruc, 33-35, 
primera planta (Edifici La 
Florinda) 

De dilluns a divendres 
 

De 9 a 13.30 h 
 

Servei 
d’Organització i 
Recursos Humans 

Carrer del Bruc, 33-35, 
tercera  planta (Edifici La 
Florinda) 

De dilluns a divendres 
 

De 9 a 13.30 h 
 

Servei 
d’Emergències i 
Protecció Civil 

Palau Firal (Polígon 
Industrial Els Dolors, 
carrer Castelladral 5-7)  

De dilluns a divendres 
 

De 9 a 13.30 h 
 

 

Tots aquells procediments administratius en què hi hagi termini de presentació de 
documentació, si aquest termini finalitza en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al 
primer dia hàbil següent. 
Segon. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, i 
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les 
prescripcions de la present resolució. 
  
Tercer . Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al 
Ple de la corporació en la propera sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució núm. 6535, de 10 de juliol de 2013, sobre 

modificació de la Presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones i de l’adscripció dels representants del Grup Municipal de CiU. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Revocar la delegació efectuada en el senyor Antoni Llobet Mercadé 

com a president titular de la Comissió  Informativa de Serveis a les 
Persones i en el senyor Joan Calmet Piqué com a president suplent. 

 
Segon. Delegar la Presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les 

Persones, creada per acord del Ple de 22 de juny de 2011, en els 
membres corporatius següents:   

 
President: Joan Calmet Piqué 
Suplent: M. Mercè Rosich Vilaró 
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Tercer.  Adscriure a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en 
representació del Grup Municipal de CiU, els membres corporatius 
següents:  

 
 Vocal titular: Àuria Caus Rovira 

Vocal suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 
Quart. Considerar modificada la Resolució núm. 6027, d’1 de juliol de 2011, en 

tot allò que es contradigui amb la present resolució. 
 
Cinquè. Determinar que els efectes d’aquesta Resolució siguin a partir del dia 1 

de setembre de 2013.  
 
Sisè.  Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que es porti  a terme. “ 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució núm. 6536, de 10 de juliol de 2013, sobre 

nomenament del senyor Joan Calmet Piqué com a vocal de la Junta de 
Govern Local i com a tinent d’alcalde. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Modificar el punt primer de la resolució de l’alcalde, núm. 5779, de 17 de juny 
de 2011, en el sentit d’incorporar com a vocal de la Junta de Govern Local el regidor 
senyor Joan Calmet  Piqué.  
 
Segon. Nomenar tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament el regidor membre de la Junta 
de Govern Local, senyor Joan Calmet Piqué. 
 
Tercer. Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels 
tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent: 
 

• Primera tinent d’alcalde: Sra. M. Mercè Rosich Vilaró 
• Segon tinent d’alcalde Sr. Josep M. Sala Rovira 
• Tercer tinent d’alcalde: Sr. Antoni Llobet Mercadé 
• Quart tinent d’alcalde: Sr. Miquel Davins Pey 
• Cinquè tinent d’alcalde: Sr. Ramon Bacardit Reguant 
• Sisè tinent d’alcalde:  Sr. Joan Calmet Piqué 

 
Quart. Considerar modificada la Resolució núm. 5780, de 17 de juny de 2011, en tot 
allò que es contradigui amb la present Resolució. 
 
Cinquè. Determinar que aquesta modificació tingui efectes a partir del dia 1 de 
setembre de 2013. 
 
Sisè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
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2.6 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (2n trimestre 2013). 

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 de juliol de 2013, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“Consideracions jurídiques: 
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

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

2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat 
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter 
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica. 

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

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

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions. 
 
SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 30 de juny de 2013  respecte el 
qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre 
esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació.” 
 
 
2.7 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, 

de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (2n trimestre 2013). 
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El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 de juliol de 2013, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
*Període analitzat: 1 d’abril de 2013 a 30 de juny de 2013. 
 
 Nombre % Import % 
Obligacions pagades dins el període legalment 
establert (30 dies) 

84 4,8% 265.280,26 2,3% 

Obligacions pagades fora del termini legalment 
establert 

1387 80% 7.704.359,78 68,2% 

Obligacions enviades a via confirming i fora del 
termini legalment establert 

266 15,2% 3.333.309,50 29,5% 

TOTAL ORDRES DE PAGAMENT 1737 100% 11.302.949,54 100% 
     
Obligacions pendents de pagar fora del 
període de pagament legalment establert 

389  5.245.834,36  

 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 84 que s’han pagat dins el termini dels 30 dies establert normativament (el 4,8% 
del total de factures), significant el 2,3% de l’import total de factures del període.  
 
Per la resta, hi ha un total de 1653 obligacions que s’han pagat posteriorment als 30 
dies, dividides entre les que s’han pagat directament amb transferència bancària (80% 
en nombre) i les que s’han enviat a relacions de confirming (15,2% en nombre); en 
aquest últim cas, aquest tipus d’operació permet al proveïdor avançar-se l’import de la 
factura a l’entitat bancària. 
 
Per últim, destacar l’import de 5.245.834,36 euros que queden pendents de pagar a 
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 30 
dies.” 
 
 
2.8 Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del 

Pla d’Ajust  previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (2n trimestre 2013). 
 
El secretari presenta l’informe trimestral de l’interventor, de 5 de juliol de 2013, el qual 
es transcriu a continuació:  
 
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en 
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012, 
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació 
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i 
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2013, segon  
trimestre, formula les següents consideracions:  
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Primera. - Seguiment d'ingressos  
                
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos no 
financers, són degudes, bàsicament al major import previst per ingressos procedents 
de la Comunitat Autònoma, i degut també a que al pla d’ajust no es va preveure cap 
ingrés de capital i , en canvi, tant en el pressupost pel 2013  com en la projecció anual 
estimada pel 2013 sí que s’han  previst ingressos de capital. 
 
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos financers, 
són deguts, bàsicament, a l’import  previst en el pressupost 2013 i en la projecció 
anual 2013  estimada del capítol 8 ( Actius Financers ) que coincideix amb el capítol 8 
del pressupost de despeses i que en el pla d’ajust no es va  preveure ni pel que fa als 
ingressos ni pel fa a les despeses. 
                             
Segona. - Seguiment de despeses  
                
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses corrents, 
són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a terme per la 
Corporació, amb la finalitat, entre altres, de compensar la menor percepció 
d'ingressos.  En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost destinat al 
capítol de personal i el capítol de concessió de transferències.   
 
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses de 
capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de capital 
( tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el pressupost 
pel 2013 com en la projecció anual estimada pel 2013 sí que s’han previst tant 
despeses com ingressos de capital.  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust, de les despeses 
financeres, són d'escassa significació.  

   
El període mitjà de pagament a proveïdors encara no ha arribat a l'objectiu proposat.  
 
Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament  

  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de l'endeutament, quadre 
superior, adquireixen significat com a conseqüència de l'operació realitzada a l'empara 
del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, bàsicament, per la diferència entre l' 
import del préstec, estimat inicialment i l' import definitiu formalitzat.  
 
La resta de desviacions, reflectides en el quadre intermedi, són conseqüència, 
bàsicament, del descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.  
 
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds 
financeres i pressupostàries, s'analitzen a continuació 
  
          a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no 
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els 
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.  
 
          b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos SEC, 
és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 2013.  
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          c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el resultat 
dels anteriors subapartats.” 
  
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6376, de 3 de juliol de 

2013, sobre la incoació d’expedient per donar el nom de Parc de Ramon 
Estrada a l’espai públic que hi ha entre el carrer del Purgatori i el carrer 
de la Barceloneta. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar el nom de Parc de Ramon Estrada  a l’espai públic que hi ha entre el carrer del 
Purgatori i el carrer de la Barceloneta, d’acord amb el plànol adjunt. 

 
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor de 
Cultura i com a Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de Secció de 
Cultura. 
 
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6494, de 7 de juliol de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
12/2013, dins del pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2013, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
L’alcalde informa que, tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, es va demanar 
que el regidor delegat d’Hisenda i Governació, senyor Josep Ma. Sala, faci una 
explicació sobre l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits inclòs al punt 2.10 
de l’ordre del dia. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen fa 
referència a uns canvis de partides. Diu que hi ha uns majors ingressos de 84.877,00 
euros del SOC pel Foment de l’Ocupació mitjançant la Innovació i la cohesió en la 
producció ecològica a Catalunya. La proposta de distribució són de 58.557,00 euros a 
la partida de Foment de l’Economia Social i 26.320,00 euros per subvencions per al 
Foment de l’Ocupació. 
Hi ha un reforç de 7.633,00 a la partida pressupostària de Secretaria per a premsa, 
revistes jurídiques, llibres i altres publicacions, que es nodreix d’una partida de 
secretaria d’altres treballs realitzats per altres empreses.   
Explica que hi ha un ajust en partides de personal degudes a les modificacions fetes a 
l’organigrama i es nodreixen de partides del capítol 1 per un import de 36.150,00 
euros. 
També hi ha una altra modificació respecte al Programa de Joventut per habilitar les 
instal·lacions de l’Oficina Jove de la Generalitat, per un import de 4.000,00 euros i es 
treuen d’una partida de despeses diverses de Joventut. 
Per últim explica que hi ha una modificació per finançar algunes activitats que 
l’Ajuntament realitza respecte l’impuls del Consell de Joves, previ consens de les 
entitats juvenils de la ciutat.  
 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de 

liquidació i dissolució del Consorci per a la gestió del servei de la 
televisió digital local pública de la demarcació del 
Bages/Berguedà/Solsonès. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 8 de juliol de 2013, que es transcriu a 
continuació:  
 
“El Ple del Consorci per a la gestió del servei  de la televisió digital local pública de la 
demarcació del Bages/Berguedà/Solsonès, en sessió del dia 8 de juliol de 2013, va 
adoptar l’acord d’aprovar la liquidació i dissolució del Consorci, de conformitat amb el 
text que es transcriu a continuació:  
 
“El Ple del Consorci per a la gestió del servei  de la televisió digital local pública de la 
demarcació del Bages/Berguedà/Solsonès, en sessió del dia 13 de desembre de 2012, va 
adoptar l’acord d’iniciar el procés de dissolució, de conformitat amb el text que es transcriu a 
continuació:  
 
“ Antecedents 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny de 2006, va 

aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital 
Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès, i els seus estatuts. Alhora, va 
acordar sotmetre a informació pública l’acord esmentat. 

 
2. Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, per la qual cosa els 

estatuts del Consorci van quedar aprovats definitivament i es van  publicar al BOPB núm. 
233, de 29 de setembre de 2006.   

 
3 El 28 de juliol de 2009, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consorci, que inicialment 

estava integrat pels municipis següents: Artés, Balsareny, Berga, Cardona, Gironella, 
Manresa, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de 
Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Solsona i Súria. Posteriorment, i amb la 
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signatura dels corresponents convenis, s’hi van adherir els Consells Comarcals del Bages, 
Berguedà i Solsonès. 

 
4. El Consorci tenia per  objecte gestió conjunta del servei de televisió digital local 

corresponent al programa del canal múltiple de la demarcació a la qual pertanyen els 
ajuntaments consorciats.  

 
5. Atesa la crisi actual que afecta molt directament les entitats públiques, no es considera 

viable la posada en marxa d’un canal públic, ja que els municipis tenen serioses dificultats 
per fer les seves aportacions com a membres consorciats. És per això, que la majoria ja 
han adoptat l’acord de donar-se de baixa del Consorci, com és el cas dels municipis de 
Puig-reig, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Solsona, Súria, Balsareny, 
Gironella, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Cardona i el Consell Comarcal del Solsonès. 

 
Consideracions legals 
 
Article 87 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 269 a 
272 del  Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen el 
règim jurídic dels consorcis. 
 
Article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que es transcriu a continuació:   
 
“ Dissolució i liquidació 
 
324.1 El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els estatuts, 
per alguna de les següents: 
 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
 
324.2 L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del consorci, 
per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents 
dels seus membres. L'esmentat acord ha de determinar la forma en què s'hagi de 
procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i 
instal· lacions existents a les administracions consorciades.”  
 
Article 26 dels estatuts del Consorci, que estableix  que el Consorci  es dissoldrà per acord dels 
membres que l’integren o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius. 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria de l’Ajuntament, que consta a l’expedient. 
 
Per tot això, proposo al Ple del Consorci l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Iniciar el procés de dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió digital local 
pública de la demarcació del Bages/Berguedà/Solsonès, de conformitat amb el que disposa 
l’article 26 dels Estatuts del Consorci. 
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Segon. Requerir als municipis que integren el Consorci la ratificació d’aquest acord de 
liquidació i dissolució pels seus respectius Plens, acord que requerirà per a la seva vàlida 
adopció el quòrum qualificat previst a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  
 
Tercer. Iniciar els tràmits pertinents per tal de determinar la situació patrimonial i de Tresoreria 
del Consorci, a l’efecte de determinar els saldos a favor o en contra dels ens consorciats,  i 
procedir a la seva liquidació. 
 
Quart.  Iniciar els tràmits pertinents per resoldre els contractes que el Consorci manté amb 
tercers i, en el moment en què s’aprovi la dissolució definitiva del Consorci, instar la seva baixa 
al Registre d’Entitats Locals de Catalunya, als registres fiscals i als registres de qualsevol altra 
índole que puguin existir. 
 
Cinquè. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats a 
partir de l’ultima publicació de l’anunci corresponent al BOPB, al DOGC  i al tauler d’edictes del 
Consorci. Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions, 
es presentarà al Ple l’acord d’aprovació definitiva de dissolució del Consorci. 
 
Sisè. Facultar al president del Consorci per a la signatura de tots els documents que calguin 
per a l’execució d’aquest acord”. 
 
L’acord va estar exposat al públic per un període de 30 dies hàbils, comptats des del 19 de 
febrer fins al 26 de març de 2013, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província del dia 28 de gener de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6317, del dia 18 de febrer de 2013, i al Tauler d’Anuncis, sense que durant el període 
d’exposició pública s’hagi presentat cap al·legació.  
 
La Intervenció del Consorci ha elaborat la liquidació del pressupost en data d’avui, que 
s’adjunta com a annex núm. 1 i 2, així com el Balanç de Situació i Compte de Resultat 
econòmic patrimonial tancats a data d’avui, que figuren com a annexos 3 i 4. 
 
Així mateix, la Tresoreria del Consorci ha elaborat l’informe sobre la liquidació del saldo que 
figura al compte corrent, el qual s’ha de distribuir entre tels els ens consorciats en la part 
proporcional a les aportacions fetes al Consorci durant l període de la seva vigència, seguint el 
criteri de l’article 26 dels estatuts. 
 
Per tot això, com a president del Consorci, en ús de les atribucions conferides pels seus 
estatuts i la normativa vigent de règim local,  proposo al Ple del Consorci l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Considerar aprovada, en el necessari, la liquidació del Pressupost del Consorci de 

l’exercici de 2013, en data d’avui, que s’adjunta com annexos núm. 1 i 2 a la present 
proposta.  

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

econòmic patrimonial tancats a data d’avui, que figuren com annexos núm. 3 i 4 a la 
present proposta.  

 
Tercer. Distribuir l’import de 16.411,18 € existents com a Romanent de Tresoreria i alhora 

com efectiu de Caixa i Bancs, en data d’avui, segons informe de Tresoreria, que 
s’acompanya com annex núm. 5.  

 
Quart. Aprovar la liquidació i la dissolució del Consorci un cop distribuït l’import de 

16.411,18 € abans esmentat, de conformitat amb l’article 26 dels estatuts, tota 
vegada que no existeixen actius ni obligacions pendents de pagament en data d’avui. 

 
Cinquè. Requerir als ens locals que integren el Consorci: Ajuntaments de  Berga, Manresa, 

Navarcles, Navàs i Sallent, el Consell Comarcal del Bages i el Consell Comarcal del 
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Berguedà, la ratificació d’aquest acord de liquidació i dissolució pels seus respectius 
Plens, acord que requerirà per a la seva vàlida adopció el quòrum qualificat previst a 
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  

 
Sisè. Nomenar el president del Consorci, Sr. Valentí Junyent Torras, com a liquidador del 

Consorci, i habilitar-lo per prendre els acords necessaris per fer efectiva la seva 
liquidació i dissolució, així com tots els actes posteriors que se’n derivin.  

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

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

 
De conformitat amb el punt cinquè de l’acord, és procedent que el Ple de l’Ajuntament 
de Manresa, com a membre integrant del Consorci, ratifiqui l’acord de liquidació i 
dissolució, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Per tot això, com alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Primer. Donar-se per assabentat de l’acord adoptat pel Ple del Consorci TDT en 

sessió del dia 8 de juliol de 2013,  relatiu a la liquidació i dissolució del 
Consorci,  en els termes que han quedat transcrits en la part expositiva 
d’aquest dictamen.  

 
Segon. Ratificar l’acord adoptat pel Ple del Consorci TDT en sessió del dia 8 de juliol 

de 2013, relatiu a la a liquidació i dissolució del Consorci, de conformitat amb 
el que disposa l’article 26 dels Estatuts del Consorci. 

 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord al Consorci per a la gestió del Servei de 

Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès.”  
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquest dictamen 
fa referència a l’acord adoptat al Ple del Consorci TDT de 8 de juliol de 2013, relatiu a 
la liquidació i dissolució del Consorci. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord del Ple 

de la Corporació de 22 de juny de 2011 sobre retribucions dels membres 
corporatius. 

 
L’alcalde informa, que d’acord a les facultats que li corresponen com a president en 
relació a l’ordenament orgànic municipal, s’ha decidit retirar aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acta de les operacions de 

delimitació del terme municipal de Manresa amb el del Pont de Vilomara i 
Rocafort. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 5 de juliol de 2013, que es transcriu a 
continuació:  
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2012 va aprovar 
l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa, en el marc de 
l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat per la Generalitat de 
Catalunya, i va designar els membres de la Comissió municipal de delimitació. 
 
En data 10 d’abril de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació dels  
Ajuntaments de Manresa i del Pont de Vilomara i Rocafort, juntament amb 
representants de la Generalitat de Catalunya, per tal d’efectuar el reconeixement de 
les línies dels respectius termes municipals. D’aquesta reunió se’n va aixecar l’acta 
corresponent, que fou subscrita per totes les parts. 
 
Consideracions jurídiques 
 
L’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya, estableix que les actes corresponents a les 
operacions de delimitació s’han de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats per tal 
que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres. 
 
El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe en data 5 de juliol 
de 2013, en el qual conclou que l’aprovació de l’acta de delimitació per part del Ple 
s’ajusta a dret. 
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Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de 
Manresa i el del Pont de Vilomara i Rocafort, subscrita el dia 10 d’abril de 2013. 
 
2. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, així com 
al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.” 
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Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades. 
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que 
el dictamen fa referència a l’aprovació de les actes de delimitació del terme municipal 
de Manresa amb els municipis del Pont de Vilomara i Rocafort. 
 
Explica que el Ple de la sessió de 20 de setembre de 2012 va aprovar l’inici de 
l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa, així com la creació de la 
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Comissió municipal de delimitació i, el dia 10 d’abril de 2013, es van reunir les 
Comissions de delimitació dels Ajuntaments de Manresa i del Pont de Vilomara i 
Rocafort, juntament amb els representants de la Generalitat de Catalunya, per tal 
d’efectuar les línies dels termes municipals, on es va aixecar l’acta corresponent i es 
va subscriure per totes les parts. 
 
El senyor Bacardit demana el vot favorable al dictamen que aprova l’acta de les 
operacions de delimitació entre el terme municipal de Manresa i el del Pont de 
Vilomara i Rocafort. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 3.3 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 D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària de Joventut 2354.489.20- Programa de Joventut. 
Subvencions nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació:  
 
“En data 29 de desembre del 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
Pressupost municipal per al 2012.  
 
En data 28 de juny del 2013, la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha 
emès un informe per a l’ ampliació de l’ aplicació  pressupostaria 235.4.489.20 – 
Programa de Joventut. Subvencions nominatives, per un import de 5.000,00 € per 
a ser destinats a la subvenció nominativa Casa de la Música. Aquesta ampliació es 
proposa que sigui per la baixa de 5.000,00 euros de la partida 3381.226.02, Fires, 
Festivals i Esdeveniments, Publicitat i Propaganda. 
 
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. 
 
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. 
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Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,  235.4.489.20 
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària  2354 489 20: Programa  Joventut,- Sub. nominatives  Total 67.400,00 

Conveni CAE (jocs al carrer, formació, moguda agulla, banc de recursos) 15.000,00 
Conveni Casa de la Música                   20.000,00 
Conveni Imagina’t         2.400,00 
Conveni Ludoteca       30.000,00 

 
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.” 
 
 
La senyora Àuria Caus, Regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i 
Gent Gran, informa que el dictamen fa referència a la proposta d’ampliar la partida 
pressupostària del Programa de Joventut - Subvencions nominatives amb un import de 
5.000,00 euros, destinats a la subvenció nominativa de Casa de la Música de 
Manresa, provinents de partides de la regidoria de Cultura  i ampliant la consignació de 
la subvenció nominativa de Casa de la Música en 20.000,00 euros.  
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMERC, i 2 GMPxC), i 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les 

aplicacions pressupostàries de Ciutadania, Barris i Serveis Públics 
13.1661.22799- Altres treballs realitzats per altres empreses i 
13.1661.48920- Subvencions nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 25 de juny de 2013, 
que es transcriu a continuació:  
 
“El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2013, 
quedant aprovat definitivament el dia 26 de febrer del 2013, amb el següent detall:  
 
Aplicació pressupostària  13.1661.22799:  
Ciutadania, Barris i Serveis Públics – Altres treballs realitzats per altres empreses:  
                    Total..   15.000,00 
Aplicació pressupostària  13.1661.48920:  
Ciutadania, Barris i Serveis Públics – Subvencions nominatives:      Total.. 153.448,00 
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En data 28 de maig de 2013, la Cap de Servei dels Serveis del Territori ha emès un 
informe per a modificar els crèdits relacionats a les aplicacions pressupostàries 
13.1661.22799 - Altres treballs realitzats per altres empreses i 13.1661.48920 -
Subvencions nominatives. Aquesta modificació consisteix en realitzar la baixa de 
1.292,00 euros de la partida pressupostària  13.1661.22799 - Altres treballs realitzats 
per altres empreses i fer un increment de 1.292,00 euros de la partida pressupostària  
13.1661.48920 - Subvencions nominatives. 
 
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. 
 
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 tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les aplicacions pressupostàries,  
13.1661.22799 - Altres treballs realitzats per altres empreses i 13.1661.48920 -
Subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària  13.1661.22799:  
Ciutadania, Barris i Serveis Públics – Altres treballs realitzats per altres empreses:  
                                          Total..  11.900,65 
Aplicació pressupostària  13.1661.48920:  
Ciutadania, Barris i Serveis Públics – Subvencions nominatives:                       Total..154.740,00 
 
  Segon.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la 
signatura de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 
explica que el dictamen fa referència a un canvi de partides per import de 1.292 € per 
tal de poder atendre el pagament del local de l’AV Mion-Poal. Diu que els diners que hi 
havia pròpiament per a aquest local estaven en una partida generalista, quan en 
realitat és una nominativa. Per això demana el vot favorable a aquest canvi de 
partides. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU, i 3 
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GMERC), i 11 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC, i 2 GMCUP), i per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària de la Secció d’Ocupació- 241.60.489.20- Oficina Tècnica 
Laboral. Subvencions nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 27 de juny de 2013, 
que es transcriu a continuació:  
 
“El dia 19 de febrer de 2013, el Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost 
municipal per al 2013, vigent a partir del dia 26 de febrer de 2013 amb la seva 
publicació al BOPB. 
 
Segons el pressupost municipal aprovat pel 2013, el programa 241.60 – Secció 
d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral, estava distribuït i finançat segons el següent 
detall: 
 
24160 Oficina Tècnica Laboral 32.389,00 Subtotal finançament  32.389,00 

241.60.489.20 Subvencions nominatives 32.389,00 Previsió subvenció DIBA Xarxa 
Governs Locals OTL Bages 

32.389,00 

 
Aquesta distribució es va preveure tenint com a referència al recurs econòmic per al 
finançament de l’Oficina Tècnica Laboral atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2012. 
 
El Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, ha aprovat la concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de Prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el 
marc del Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, i, segons les ràtios establertes pels ajuts del fons de prestació, la Diputació de 
Barcelona resol aportar a l’Ajuntament de Manresa un ajut econòmic de 39.093,54 €. 
 
El dia 19 de juny de 2013, el regidor delegat d’Hisenda va dictar resolució d’acceptació 
d’aquest ajut econòmic i es van aplicar els 39.093,54 € a l’exercici 2013, essent 
l’import atorgat i acceptat 6.704,54 € superior al previst. 
 
El dia 20 de juny de 2013, el cap de la Secció d’Ocupació i Universitats amb el 
vistiplau de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, ha emès un 
informe proposant l’aplicació dels ingressos extraordinaris per l’import de 6.704,54 € al 
programa 241.60 – Secció d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral, segons la distribució 
següent:   
 

Aplicació 
pressupostària 

Oficina Tècnica 
Laboral 

Consignació 
inicial 

Import majors 
ingressos 

Consignació final 

241.60.489.20 Subvencions 
nominatives 

32.389,00 2.611,00 35.000,00  

241.60.226.99 Altres despeses 
diverses 

         0,00 4.093,54 4.093,54 

  32.389,00 6.704,54 39.093,54 

L’objectiu del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona és garantir una 
dotació econòmica destinada al suport del funcionament bàsic de les Oficines 
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Tècniques Laborals (OTL), i els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció 
d’unes ràtios d’usuaris atesos, accions realitzades, població en edat de treballar 
susceptible de patir una malaltia mental, i zona d’influència de l’OTL, tot dades de 
l’exercici 2012. 
 
En aquest sentit, la Fundació Germà Tomàs Canet i l’Ajuntament de Manresa signen, 
des de l’any 2009, convenis anuals per tal de treballar conjuntament en la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, tant en la vessant sanitària com 
en altres aspectes socials i econòmics. Un dels principals eixos de treball -exposats 
explícitament en els convenis- fa referència al suport a les persones amb malaltia 
mental per tal de millorar la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral. 
 
L’objectiu del conveni és establir les condicions tècniques i econòmiques entre 
l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet, per materialitzar 
l’encomanda d’execució de l’actuació Oficina Tècnica Laboral, inserida en la 
convocatòria de la Diputació de Barcelona, XGL any 2013, en l’àmbit de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, Servei de Mercat de Treball - Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals. 
 
L’import econòmic que s’inclourà en el conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa 
i la Fundació Germà Tomàs Canet, serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
241.60.489.20 Subvencions nominatives, i per un import previst de 35.000 €, per la 
qual cosa es fa necessari incrementar-la en 2.611,00 € provinents dels ingressos 
extraordinaris a aplicar del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona anomenat 
“Integració Sociolaboral de persones amb malalties mentals”. Aquests majors 
ingressos permetran que la Fundació Germà Tomàs canet pugui ampliar l'oferta de 
sessions grupals d'orientació als usuaris. 
 
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 regula el procediment d’atorgament per part de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
determina en el seu apartat 2.e que és competència del Ple l’aprovació i modificació 
dels pressupostos municipals, quedant regulat el procediment al Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària de tal manera 
que la nova consignació sigui la següent, un cop aplicats els majors ingressos: 
241160 489 20 Oficina Tècnica Laboral – Subvencions nominatives 35.000 € 
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Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de l’esmentada aplicació 
pressupostària 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.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, explica que el dictamen fa referència a l’aplicació de majors ingressos 
rebuts pel Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, els 
quals s’apliquen a subvencions nominatives, concretament a la Fundació Tomàs Canet 
i el projecte Mosaic, que passaria d’una consignació inicial de 32.389 € a 35.000 €. 
També es destinaria a altres despeses diverses del propi departament en 4.093,54€. 
Finalment, demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 
i 3 GMERC), i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC, i 2 GMCUP), i per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va decidir debatre conjuntament i fer 
votació separada dels dictàmens inclosos en els punts 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia.  
 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 11/2013 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 5 de juliol de 2013, que es transcriu a 
continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació 
d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el 
crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, 
degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar 
fins a l’exercici del 2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2013 dins el Pressupost 
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
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Tercer.- 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 11/2013 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
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4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 13/2013 dins del Pressupost municipal vigent. 
 

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 de juliol de 2013, que es transcriu a 
continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació 
d’un expedient de suplements de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat per 
la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 
2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2013 dins el Pressupost 
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, l’expedient 13/2013 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen 4.1.4 
tracta d’uns canvis de partides que tot seguit detalla. 
En primer lloc hi ha una modificació o reforç per a Enderrocs i altres actuacions 
subsidiàries, atès que la partida ha quedat curta i calen fer unes obres d’enderroc per 
temes de seguretat. 
Un altre reforç és per a partides de Neteja i per a Arqueologia i protecció del patrimoni, 
que es nodreix de recursos provinents d’una partida d’inversió, finançada amb 
recursos ordinaris que no es portarà a terme en el present exercici dins l’entorn del 
Parc Central. 
Una altra modificació fa referència a 856 € per reforçar una partida de Gratificacions 
dins de l’Estructura de seguretat, concretament per una qüestió de protecció civil, i es 
compensa amb un estalvi d’una partida de Despeses diverses. 
La següent és per crear una partida i nodrir-la amb 562,50 €, atès que s’ha avariat una 
desbrossadora que no és reparable i caldrà adquirir-ne una de nova. 
Una modificació de 1.292 €, entre partides de Ciutadania, Barris i Serveis Públics, per 
reforçar les subvencions nominatives que a l’hora de fer els ajustos amb els diferents 
ens que han de ser subvencionats, hi havia un gap de 1.292 € que amb aquesta 
modificació queda esmenada.  
També s’ha de reforçar la partida de Concessions de parcs i jardins perquè es tira 
endavant la nova concessió, però hi havia una mancança per fer front al cent per cent 
de les factures corresponents a l’any 2013 i aquesta diferència de 53.646,33 és 
imprescindible per poder engegar el procés de concessió administrativa.  
Un canvi de 5.000 € per reforçar la partida de Joventut, Subvencions nominatives, amb 
destinació a la Casa de la Música, estalvi que prové de l’organització de la Fira de 
l’Aixada. 
Uns majors ingressos de 6.704,54 € referents a l’Oficina tècnica laboral-Subvencions 
nominatives que, com ha explicat la regidora senyora Gratacós, s’utilitzen per reforçar 
la partida de subvencions i altres despeses d’aquesta oficina tècnica. 
Demana el vot favorable. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, demana 
informació sobre els enderrocs a què es destinen els 97.000 €. 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda,  li respon que fa referència a 
tres operacions d’enderroc. 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, informa que són diferents 
enderrocs que es fan al carrer Escodines-Sant Bartomeu. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, perquè 
defensi el dictamen 4.1.5.  
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que el dictamen fa 
referència a una modificació de crèdits dins de la regidoria de Cultura, per passar 
45.000 € de la partida Cicle Festiu a la partida de Teatre, Música i Dansa i societats 
mercantils.  
L’objectiu és poder atendre l’encàrrec que s’ha fet a la societat municipal Manresana 
d’Equipaments Escènics, SL, Kursaal,  per gestionar una part important dels actes que 
es portaran a terme durant la Festa major d’enguany. Aquest any no s’ha contractat 
personal extern com es va fer l’any passat i una part important que el Kursaal té com a 
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pròpia de: programació de música, programació infantil i familiar, l’assumirà i calia 
proveir una partida per tal que pugui atendre aquest encàrrec que se li fa. 
Demana el vot favorable al dictamen 4.1.5. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 
GMCiU, i 3 GMERC), i 11 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 
GMCiU, i 3 GMERC), i 11 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC, i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament 

previst en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00- Gestió Urbanística- 
Inversió en terrenys. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 25 de 
juny de 2013, que es transcriu a continuació:  
 

“1.- En el pressupost municipal vigent per l’exercici 2013, hi figura l’aplicació 
pressupostària 151.12.600.00, Gestió Urbanística.- Inversió en terrenys, per un import 
total de 910.801 euros, dels quals, 805.105 euros , estan destinats a la indemnització 
expropiadora de forma fraccionada dels anys 2011, 2012 i 2013, en relació a la 
Interlocutòria acordant l’execució provisional de la sentència núm. 271 del TSJC de 24 
de març de 2011, preu just d’expropiació de la finca de la carretera de Vic núm. 98 de 
Manresa, propietat del senyors xxx i xxx. 
 
2. El finançament de l’esmentat import de 910.801 euros, està previst mitjançant 
l’alienació de solars per import de 863.018 euros, com figura en el detall de l’aplicació 
pressupostària 151.12.600.00 euros i la resta 47.783 euros mitjançant recursos 
ordinaris. 
 
3. Tota vegada que les gestions per alienacions de solars, no han comportat cap 
resultat positiu, malgrat les accions realitzades, procedeix per donar acompliment en el 
possible l’acordat al seu dia , atesa la situació económico-financera de la Corporació, 
romanent de tresoreria negatiu, alt percentatge d’endeutament i dificultats de tresoreria 
modificar en part, la forma de finançament del pagament a realitzar als senyors xxx i 
xxx, per un import de 250.000 euros, que s’efectuarà mitjançant recursos ordinaris i no 
en la forma inicialment prevista. 
 
Pel que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Modificar, en part, el finançament previst en l’aplicació pressupostària 
151.12.600.00 del pressupost municipal vigent, de forma que s’incrementa el 
finançament per recursos ordinaris en 250.000 euros i disminueix pel mateix import, 
l’inicialment previst per alienacions de solars. 
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Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de l’aplicació pressupostària 
422.5.632.00 Parc Central-Parc Tecnològic Catalunya Central per import de 250.000 
euros, que hi figura finançat amb recursos ordinaris.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que en 
el pressupost de l’any 2013 hi ha una partida per fer front al compliment d’una 
sentència. Explica que el finançament d’aquesta partida es feia en una petita part amb 
recursos ordinaris i la part més important amb alienació de patrimoni, en aquest cas de 
terreny.  
 
Comenta que davant la sentència sobre l’expropiació d’una finca propietat dels 
senyors xxx i xxx, l’Ajuntament va entrar una proposta de fraccionament al jutjat. 
Preveient que fos acceptada, l’Ajuntament la va pressupostar per al 2013, però el 
finançament havia de venir per uns recursos que al final no s’han pogut executar. Per 
això, per buscar la manera de fer front a una part d’aquesta sentència es proposa fer 
un canvi de finançament entre dues partides per poder destinar 250.000 € del Parc 
Central a la sentència. Pressupostàriament l’operació només implica un canvi de 
finançament i no de canvi de partides. 
 
Demana el vot favorable per tal de poder fer front a una primera part del pagament 
d’aquesta sentència judicial. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.1.6 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC 
i 3 GMERC), i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial per import de 400 euros, en concepte de les classes Formatic 
2n trimestre. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
2 de juliol de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
Des de la regidoria de Promoció  Econòmica, comerç i Turisme de l’Ajuntament de 
Manresa porta a terme el Programa FORMATIC (Formació en Tecnologies de la 
Informació i Comunicació) consistent en un programa de formació en Tecnologies de 
la informació i Comunicació (TIC), informàtica bàsica i iniciació a Internet. 
 
Aquest programa es concreta en tallers d’iniciació i monogràfics realitzats per 
professionals de la matèria. 
 
Dins d’aquest programa s’ha dut a terme durant els mesos de febrer a maig de 2013 i 
amb una durada de 16 hores el taller “2D “Iniciació a la Informàtica i Internet nivell 2”, 
taller que ha anat a càrrec de xxx. 
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En data 2 de juliol de 2013 el Cap de secció d’Activitat Econòmica ha emes informe on 
s’indica l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el 
reconeixement de crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit 
previ d’autorització i disposició de la despesa 
 
La tècnica d’Administració General ha emès, en data 2 de juliol de 2013, informe 
jurídic en relació al reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Per tot l’exposat és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al pagament de la factura que 
s’adjunta a aquest expedient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  491.0.226.99 
 
Consideracions legals 
 
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva exigibilitat. 
 
En aplicació de l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l’article 23 del 
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostaria. 
 
Així mateix, l’article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2013 estableix que 
correspon al Ple el reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència necessària 
de l’efectiva realització d’una despesa d’exercici corrent i d’exercicis anteriors, sense 
que se n’hagi autoritzat el compromís o bé quan les fases d’autorització i compromís 
requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons les disposicions legals vigents 
i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació.  
 
Per tot això, la Regidora delegada de Promoció Econòmica, proposa a la Comissió 
informativa d’Economia i Governació que informi favorablement els següent acord per 
la seva ulterior consideració pel Ple municipal: 
 
ACORD 
 
Reconèixer, a l’amparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a 
favor de xxx (NIF xxx) pel concepte i import que s’indica a continuació. 
 

Data Declaració de 
treball realitzat 

Concepte Import Partida 

06/05/2013 Núm. 5 
Classes Formatic 2n trimestre 
Taller T02D-16 hores 
Data realització febrer-maig 2013 

400 Euros 491.0.226.99  

“ 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, comenta que es tracta d’un reconeixement de crèdit extrajudicial a favor de 
la persona que va impartir unes classes des del mes de febrer al mes de maig de 
2013, amb una durada de 16 hores, dins del programa Formatic.  
Demana el vot favorable dels assistents. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’avanç de POUM. 
 
El secretari presenta el dictamen del tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Territori, 
de 8 de juliol de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“ Fets: 
 
1.  El Ple de la Corporació va acordar el dia 21 de juny de 2012 l’inici de l’expedient 

per a la formulació del PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MANRESA (POUM), d’acord amb el que estableix l’article 76.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori, amb el 
contingut i en els terminis establerts a la legislació urbanística. 

 
2.  L’equip redactor del POUM ha elaborat la proposta d’avanç de planejament, per tal 

que sigui sotmesa a la consideració del Ple de la Corporació, i en cas d’aprovar-se 
exposar-se al públic durant el termini corresponent. 

 
Fonaments de Dret: 
 
1. El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació 

urbanística integral del territori, segons disposa l’article 57 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el TRLUC,  amb el contingut establert als 
articles 58 i següents. És competència dels ajuntaments la seva formulació, 
segons disposa l’article 76.2 de la norma citada. 

 
2.  L’article 101.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), aprovat pel Decret 

305/2006, de 18 de juliol, disposa que en el cas de formulació o revisió del POUM 
serà obligatòria, entre d’altres actuacions, la subjecció a informació pública de 
l’avanç de pla, i en el mateix sentit, l’article 106.4 RLU. Caldrà tenir en compte que 
la Disposició Addicional desena del TRLUC disposa que els terminis per a la 
tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament s’amplien en un 
mes en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.  

 
3.  L’article 106.2 RLU estableix el contingut mínim de l’avanç de pla, que consistirà 

en els objectius i els criteris generals del pla, una síntesi de les alternatives 
considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que 
justifiquen l’elecció del a proposta bàsica sotmesa a informació pública, la 
descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació i un informe 
ambiental preliminar. 

 
4. L’article 86.bis del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

TRLUC, disposa que l’avaluació ambiental dels instruments de planejament 
urbanístics que hi estiguin sotmesos s’integra en el procediment d’elaboració dels 
plans urbanístics. Això comporta l’elaboració d’un informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar (ISAP) i l’entrega d’aquest informe a l’òrgan ambiental (Oficina 
territorial d’avaluació ambiental, OTAA) per tal que emeti el document de 
referència. 
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5.  L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) ha de tenir el contingut 
establert a l’article 70.a i 70.b del RLU, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, per remissió de l’article 106.2.d) RLU. Un cop aprovat l’avanç i l’ISA 
preliminar, es sol·licitarà a l’Oficina territorial d’avaluació ambiental, OTAA l’emissió 
del document de referència prèvia presentació d’una còpia de l’avanç de pla en 
què consti l’ISAP  

 
6.  La Disposició Transitòria 18 del TRLUC disposa que l’avanç dels plans urbanístics 

subjectes a avaluació ambiental ha de remetre’s al departament o departaments 
competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient, i la direcció general 
competent emetrà un informe urbanístic i territorial que inclourà la valoració de 
l’adequació de l’avanç de pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del 
planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible, 
informe que ha de ser incorporat com a annex al document de referència. 

 
7.  Segons l’informe jurídic que consta a l’expedient, el document de l’avanç de pla té 

el contingut i compleix els requisits establerts per la normativa citada anteriorment. 
 
8.  L’article 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, disposa que la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
pertoca al ple, així com l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i 
altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística. En el mateix 
sentit, l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 298 d’abril, que aprova el 
Text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
És per això que, previ informe de la Comissió Informativa de Territori i Paisatge, 
proposo al Ple de la corporació que s’adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’avanç de POUM formulat per l’equip redactor, que conté els 
documents següents: 
 

a) La Memòria d’informació. 
b) La Memòria descriptiva i justificativa, que inclou els criteris i les 

propostes d’ordenació. 
c) La Memòria social. 
d) Els Plànols d’informació i d’ordenació. 
e) L’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP). 
f) L’Estudi d’informació de la mobilitat. 
g) La Memòria de Participació ciutadana. 

 
Segon. Sotmetre l’avanç del POUM a exposició pública durant el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’edicte corresponent, per a la 
formulació de suggeriments. Publicar l’acord al BOP, al tauler d’anuncis de la 
corporació, a la pagina web www.ajmanresa.cat/POUM, i a dos diaris de màxima 
difusió. La documentació es podrà consultar a l’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) 
ubicada a la plaça Major 1, i a l’Oficina del POUM ubicada al carrer Amigant 5, en el 
següent horari: 
 
 

- OAE (horari d’hivern):  
o De dilluns a dijous, de 8:30 h. a 18 h 
o Divendres, de 8:30 h a 15 h 
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- OAE (De l’1 de juliol al 15 de setembre): 

o De dilluns a dijous, de 8:30 h a 17 h 
o Divendres, de 8:30 h a 14 h 
 

- OAE (agost): 
o De dilluns a divendres, de 8:30h a 14 h 
 

- Oficina POUM: 
o Dilluns, de 11:30 h a 14:30 h i de 16 h a 18 h 
o De dimarts a divendres, de 11:30 h a 14:30 h 

 
Tercer. Trametre la documentació de l’Avanç al Departament de Territori i 
Sostenibilitat perquè emeti informe urbanístic i territorial i a l’OTAA perquè elabori el 
document de referència. 

 
Quart. Facultar l’alcalde-president per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
 
L’alcalde informa que, atesa la complexitat d’aquest dictamen tot i ser un avanç, la 
Junta de Portaveus va acordar establir els temps de les intervencions per tal que tots 
els que hi intervinguin s’ajustin als temps fixats. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que el 
21 de juny de 2012 l’Ajuntament va acordar l’inici de revisió del Pla General i ara es 
presenta aquest document que és l’avanç del Pla. 
Aquest document, que és un primer pas, permet reflexionar sobre la ciutat i imaginar-
ne el seu futur. Un document que estableix un model, estableix estratègies i apunta 
temes a debatre. 
Tal com preveu la llei d’Urbanisme, el document ha d’establir uns objectius i criteris 
generals, ambientals, la ISAP (informe de sostenibilitat ambiental preliminar), i unes 
característiques bàsiques d’ordenació. 
 
Aquest avanç que avui es porta a aprovació va més enllà. Es deia que seria un POUM 
de nova generació perquè serà un dels primers que es basa sobretot en la rehabilitació 
urbana, en l’absència de grans creixements o inversions faraòniques, però mantenint 
l’ambició de solucionar la realitat de la ciutat de Manresa. 
 
Aquest document és un avanç atípic pel que fa a la participació ciutadana. Si bé, tal 
com diu la llei i tal com s’han fet fins ara la majoria de documents d’avanç de pla, la 
participació ciutadana comença a partir de l’avanç de pla.  
 
Avui, malgrat això, l’equip de govern es presenta havent fet 13 presentacions de l’estat 
dels treballs en diferents consells sectorials i districtes, 26 tallers de participació a 
barris, districtes i entitats, vàries sessions de debat del Consell de Ciutat, més de 13 
convocatòries entre Consell assessor urbanístic, comissions de seguiment de pla, 
Consell de ciutat, etc.., 145 entrevistes, instàncies o consultes ateses, i 400 i escaig 
enquestes i aportacions rebudes via web. Aquest és un document d’avanç 
excepcional. 
Tot seguit passa a fer un resum ràpid sobre els cinc punts en què s’estructuren els 
objectius d’aquest document. 
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En primer lloc, pel que fa a la capitalitat i a les infraestructures de comunicació, es fa 
una proposta de xarxa de ferrocarril en què es diferencia una xarxa més local de 
comunicació que serien els Ferrocarrils de la Generalitat i es proposa que la línia arribi 
a Santpedor i Sallent i a Callús i Súria en un segon terme. 
En aquesta aposta també hi ha inclosa la reubicació de l’actual estació de Manresa 
Alta cap al node Prat de la Riba i es deixa pendent per reflexionar fins a l’aprovació 
inicial, sobre la funcionalitat i utilitat de l’Estació de Manresa-Baixador. 
 
Pel que fa a Renfe s’identifica aquesta línia com una amb possibilitats de més alta 
velocitat. Es proposa la implementació d’una nova estació a l’àmbit del Congost, que ja 
preveia el Pla Director i el Pla Territorial de les Comarques Centrals, i també s’aposta 
per un gran aparcament dissuasori vinculat en aquest àmbit de la nova estació. 
 
Pel que fa a la xarxa rodada de transport públic i privat, i pel que fa a la capitalitat i la 
connexió viària amb la resta de territori, es planteja una estructura territorial a dos 
nivells.  
Un primer nivell d’alta velocitat i capacitat que estaria format per l’eix transversal, 
l’autopista C-16, el tram de la C-55 entre l’eix transversal i l’enllaç amb Viladordis, així 
com la mateixa carretera de Viladordis des d’aquest enllaç fins a la C-16. Aquesta 
seria una proposta de trànsit de nivell territorial. 
 
Un segon nivell, més de trànsit local o de ronda urbana, la resta de la C-55, la C-16 C i 
l’Avinguda dels Països Catalans entre Cra. Viladordis i Prat de la Riba. 
Igualment s’apunta i es deixa anotat que caldria una revisió tarifària en els peatges 
actuals. 
 
Pel que fa a xarxa de camins i vianants i bicicletes en relació amb els altres municipis 
colindants, es determina que haurà de quedar ben comunicada per garantir aquesta 
connectivitat, que va més enllà dels àmbits administratius. 
 
Pel que fa dintre de la capitalitat els serveis al territori es fa una aposta en la 
Universitat definint una estratègia, en què futurs equipaments universitaris haurien 
d’estar ubicats en el centre o aprofitant edificis en desús, com els Panyos o l’Aranya. 
 
Pel que fa als equipaments de seguretat es planteja obertament la reubicació de 
l’actual seu dels Bombers a l’edifici del Palau Firal, el qual podria també albergar 
Protecció Civil i Policia Local. D’aquesta manera l’espai actual que ocupen els 
Bombers quedaria alliberat per millorar la connectivitat del Parc de l’Agulla i els 
connectors ambientals. 
L’edifici de La Florinda també quedaria lliure al servei d’usos comunitaris al Barri de 
Valldaura. 
 
Pel que fa als parcs territorials s’identifiquen els parcs i es proposen el Parc de la 
Cova, el de l’Agulla, ja existent i ampliació posterior, i s’identifica la ribera del Cardener 
com un gran parc lineal que vinculi, més enllà del terme municipal, el terme de Sant 
Joan de Vilatorrada. 
 
La capitalitat quedaria reforçada identificant un gran centre urbà territorial que podria 
ser un recorregut de passejada i d’oci, que aniria enllaçant el Passeig amb Fàbrica 
Nova i tot el centre històric, i que tindria elements i futurs nodes de lleure, comercial i 
per tant, caldria identificar com un centre de capitalitat. 
Pel que fa a Fires i Mercats es proposa el trasllat de l’espai per a fires i congressos de 
la ciutat a un nou edifici multiusos al Congost, situació que permetria tenir proximitat a 
una estació de ferrocarrils, proximitat al centre històric territorial, una disponibilitat 
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d’aparcament, proximitat a una zona industrial, disponibilitat de pavellons 
complementaris i la millora de l’accessibilitat a través de l’Avinguda de l’esport. 
 
Per últim, pel que fa a capitalitat, es fa una aposta clara en la conformació d’un eix 
interurbà que articularia els municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa i Sant 
Fruitós. Aquest eix estaria conformat per una nova estació al Congost, de Renfe, una 
nova estació al Prat de la Riba, de Ferrocarrils Catalans, la plaça Sant Domènec, la 
plaça Bonavista, un pavelló multiusos al Congost, l’àrea terciària al voltant de Prat de 
la Riba, les zones esportives de Sant Joan i Manresa i els polígons d’activitat 
econòmica de Sant Fruitós i Manresa. 
Aquest eix urbà hauria de ser una veritable façana interior de la ciutat i hauria de ser el 
lligam de l’àmbit metropolità de Manresa, per tant, es proposa una ampliació de 
voreres i una pacificació del trànsit al seu entorn. Igualment caldria aplicar i estudiar 
mesures pel que fa a línia regular de transport públic. 
Aquest eix interurbà és una aposta que situa la capitalitat, Manresa, en un àmbit més 
enllà del propi àmbit territorial de la ciutat. 
 
Per últim, capitalitat també fa un esment a la Manresa ciutat Ignasiana i a l’event del 
2022 al qual caldrà aprofundir. 
 
Pel que fa a l’entorn natural, el segon punt de les línies estratègiques, es fa una 
proposta d’estructurar una xarxa de camins per a bicicletes i vianants establint una 
doble funció. Una connexió de la ciutat amb el territori i a la inversa, i, per l’altra, 
afavorir la mobilitat dels vianants i bicicletes a l’interior de la ciutat. 
Aquestes xarxes ajudarien a articular els sistemes de zones verdes, quedant així 
integrat a l’Anella Verda o formant-ne part, els propis parcs interns de la ciutat. 
El Pla identifica i haurà d’aprofundir en les discontinuïtats existents en aquestes 
xarxes. 
 
Les zones verdes que s’identifiquen com de nova creació serien la proposta d’un nou 
parc urbà, el Parc del Tossal dels Cigalons, l’aparició del Parc de l’Alcoholera -amb el 
trasllat de l’estació d’autobusos i de ferrocarrils a Prat de la Riba-, i amb un parc 
perimetral llargament reivindicat pels barris de Sant Pau i la Balconada. 
 
Pel que fa al desenvolupament i previsions de creixement demogràfic s’estableixen 
tres escenaris més un.  Un de baix, que preveu un decreixement poblacional, un de 
mig, més plausible, que aniria amb els 81.251 habitants, i un escenari alt, per tant 
optimista, de 92.042 habitants el 2031, i un escenari alt de reserva, que seria arribar 
als 100.000 habitants. 
 
Aquest avanç de pla fa una desprogramació de sòl, insta a sortir de l’àrea residencial o 
estratègica, s’acoten creixements previstos als entorns de Bellavista i es defineixen 
estratègies per a cadascun dels barris no urbans o no contigus a l’àmbit urbà. 
 
Pel que fa al centre històric es fa un apunt a l’estructura urbana d’aquest centre històric 
i es fa una aposta clara en la prioritat per a vianants, sense que això sigui incompatible 
amb què els veïns, usuaris, qui hi viu i hi treballa pugui accedir al barri amb comoditat. 
Cal organitzar els usos en plantes baixes, cal definir si són els usos permesos, 
habitatge, comerç i serveis o aparcament, i definir quins són els carrers amb vocació 
comercial articulats a través de places. 
 
Pel que fa al centre històric hi ha un gran reguitzell d’àmbits d’estudi específics que 
caldrà analitzar i aprofundir a partir d’avui si s’aprova. 
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Per últim, el cinquè punt seria l’estructura funcional urbana, allò que se’n diu una ciutat 
funcional. Es proposa estructurar la xarxa viària de Manresa d’una forma clarament 
jeràrquica, definint una xarxa bàsica interior i definint una xarxa secundària o de barri, 
que hauria de permetre velocitats màximes de 20 o 30 km en el seu interior, i definir 
àmbits de barri clars, centres de barri clars.  
Es fan unes primeres propostes de vies cíviques, que uneixin recorreguts cívics, vies 
arbrades i per a vianants al llarg dels diferents barris i, després, en l’àmbit més tècnic, 
caldrà definir les diferents xarxes de serveis d’aigua, gas, electricitat o 
telecomunicacions. 
 
Finalment hi ha un apartat de programació de les actuacions, perquè sempre s’ha dit 
que s’ha de preveure el futur el 2031, però s’ha de poder establir uns passos on es 
pugui començar a veure millores a la ciutat, d’acord amb les possibilitats econòmiques 
i, sobretot, en aquest avanç de pla, ja es definirà, es programen quatre actuacions que 
es podrien establir per fases, a l’entorn del passeig del riu, al pont de la carretera de 
Cardona, a la plaça Bonavista i a l’avinguda dels Països Catalans. 
 
Acaba la seva intervenció dient que ha intentat fer un resum d’aquest document 
d’avanç, sobre el qual molts dels presents hauran assistit a sessions on s’ha explicat, 
però que tenen a la seva disposició. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que aquest 
document presenta deficiències i buits notables que espera que s’esmenin durant el 
seu procés de revisió.  
El redactat i l’argumentari de moltes de les seves propostes és millorable, genera 
dubtes sobre com es farà front a la regeneració del nucli antic, ja que es concreta molt 
poc.  
Es parla de crear centres de barri, de definir centralitats, però no es concreta quines 
seran. 
El GMCUP creu que hi ha molta feina a fer. 
Un altre aspecte és que es redueix notablement l’espai de l’àrea de la zona del 
Congost dedicada a l’esport i al lleure, i no es defineix on es reubicarà aquest espai 
que la ciutat perd. 
 
Malgrat això, el GMCUP votarà favorablement perquè comparteix dues coses 
importants, una l’anàlisi i, l’altra, una bona part de les propostes estratègiques. 
 
Pel que fa a l’anàlisi, com ha dit el regidor Bacardit, Manresa no creixerà, fins i tot pot 
ser que decreixi demogràficament i urbanísticament.  
Potser a algú li semblarà que és obvi, però cal recordar que només fa deu anys 
l’alcalde de Manresa deia que el 2025 hi hauria 150.000 habitants. 
Aquest exercici d’humilitat i de realisme que fa aquest POUM és el que han trobat a 
faltar a l’Ajuntament durant molts anys, i ara que sobre la taula hi ha un document 
realista i humil, cal posar-ho en valor i aplaudir-ho, perquè la manca de realisme ens 
ha portat a la situació malaurada amb què es troba la ciutat i el país. 
 
Quant a les propostes, hi ha un seguit de propostes que el GMCUP pensava que eren 
les seves perquè moltes són coses que han anat repetint durant molts anys, com la 
protecció de l’Anella Verda, que es blinda en la mesura que un document com aquest 
pot fer-ho.  
També es preveu la connexió d’aquesta Anella Verda amb el Nucli urbà, reivindicació 
que també han fet en moltes ocasions. 
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Es planteja prioritzar la utilització dels edificis buits del barri antic en lloc d’ubicar 
serveis i equipaments als afores, com s’ha fet els darrers anys. 
 
Es planteja també un espai per a una piscina d’estiu, reivindicació important. Aquest 
no és un caprici ja que en una ciutat com Manresa, on fa molta calor i on tanta gent no 
pot anar de vacances per manca de recursos, una piscina municipal no és un caprici 
sinó un equipament de primera magnitud i un servei social indispensable que el 
GMCUP aplaudeix. 
 
Es preveu augmentar les zones verdes, amb més parcs a la ciutat, també reivindicat 
pel seu grup, que ara apareix reflectida sobre paper. 
 
Es tendeix a una visió comarcal. Una altra de les greus deficiències d’aquest 
ajuntament durant molts anys que no ha vist més enllà del municipi. Amb aquest 
document s’intenta analitzar la realitat des d’un punt de vista supramunicipal, entenent 
que la ciutat ja no és estrictament el nucli urbà, sinó que també són els municipis que 
envolten la trama urbana. 
En aquest sentit es torna a posar sobre la taula la necessitat d’aprofitar la línia de 
mercaderies per al transport de viatgers, tal com moltes vegades el GMCUP ha 
reclamat. 
Un altre aspecte que planteja és que abans d’ubicar l’estació de mercaderies a 
Manresa es miri si a la comarca hi ha un lloc millor per fer-ho. 
 
Finalment també planteja el que era un clam, l’ús del Palau Firal com a tal, i eliminar  
aquesta funció i aprofitar aquest espai per a altres usos. El GMCUP considera que és 
reconèixer un error històric. 
 
Per al GMCUP l’aposta més significativa que fa l’avanç de POUM, i que comparteix i 
va plantejar la passada i aquesta legislatura, és convertir la gran barrera que suposa 
en aquests moments la cra. de Vic, Muralla, cra. de Cardona i el Congost, en un eix 
que cohesioni la ciutat en lloc de dividir-la. 
Es planteja un pont al Congost i convertir la cra. de Vic i la de Cardona en una gran 
avinguda arbrada, amb carril bus, apta per a passejar-hi, que no sigui una carretera i 
que han fet la majoria de pobles de l’eix del Llobregat, convertir la carretera en un 
passeig. Manresa, com a capital del Bages, encara no ha estat capaç de convertir 
l’antiga carretera en un passeig que aglutini en lloc de separar.  
En aquest POUM hi surt i, a més a més, l’allarga cap a un dels barris naturals de la 
ciutat, Sant Joan de Vilatorrada, i també fins a Sant Fruitós, establint un eix que uneixi 
Sant Fruitós, Manresa, el Congost i Sant Joan per als vianants, però sobretot per al 
transport públic amb un carril bus efectiu que tingui aquesta funció cohesionadora. 
 
Com que recull moltes de les propostes que el GMCUP ha fet durant molts anys, que 
considerava indispensables per al futur de la ciutat, votaran a favor. 
 
Acaba la seva intervenció dient que el seu grup està una mica cansat de votar 
documents que després no es porten a la pràctica i que algunes de les propostes que 
ha citat valen diners que ara no es tenen, però d’altres només necessiten de voluntat 
política. Començar a caminar per convertir la cra. de Vic, Muralla i cra. de Cardona en 
una avinguda, en lloc del que és actualment, això no val gaire diners sinó voluntat 
política i coratge per fer front a algun tipus de resistència que potser hi haurà. 
 
Si des de l’equip de govern no es planteja un calendari per començar a aplicar allò del 
POUM que és possible aplicar, si el GMCUP percep que això serà un document molt 
bonic com a pla de mobilitat, o com d’altres plans que han costat diners elaborar i que 
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després han quedat en un calaix, que no comptin amb ell per aprovar les fases 
següents d’aquest document. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup 
veu el POUM com un instrument d’ordenació urbana, necessari i important perquè els 
municipis es transformin dins d’un equilibri urbanístic el més beneficiós possible per al 
seus ciutadans. 
El problema és la gran quantitat de diners que es necessiten per dur a terme els 
projectes que s’hi preveuen i aquesta vegada segurament no seran faraònics, però 
soterrar línies de tren, treure i posar estacions, elevar vials, construir ponts o passeres, 
són obres que requereixen una elevada despesa que l’Ajuntament de Manresa no es 
pot permetre actualment. 
Diu que cal ser realistes i de cara a la galeria la presentació d’aquest POUM pot 
quedar molt bé, però per al contribuent la preocupació no són les obres  a què s’ha fet 
esment sinó la inseguretat econòmica que es pateix actualment. 
 
Un altre factor a tenir en compte són els canvis de govern, que deixen aquest 
instrument a caprici del govern de torn, la qual cosa pot representar que només una 
fracció del POUM pugui sobreviure a un altre govern.  
 
El GMPxC s’abstindrà en la votació. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que aquest 
avanç de pla és un document important que marca la pauta del que ha de ser 
l’urbanisme i que un cop s’hagi aprovat definitivament, del projecte de ciutat que volem 
per als tres propers lustres. 
Venint d’un pla general aprovat l’any 1996 i veient les deficiències que té l’actual, que 
per a molts eren unes grans meravelles, avui en dia un s’adona que hi havia errors de 
càlcul, que no eren intencionats, però era el que hi havia en aquell moment i el que es 
desitjava. 
 
El GMPP no posa en dubte la necessitat d’elaborar aquest nou POUM. El seu grup ja 
fa anys que reclama la seva modificació perquè calia desvincular una sèrie de 
qüestions que han anat sorgint i que són un llast per a la ciutat. 
 
El GMPP considera necessari elaborar aquest nou POUM per avançar en la 
transformació de la ciutat, aprofitar tota una sèrie de documents, com han estat el Pla 
Director, els eixos d’infraestructures creats i els plans que vénen marcats pel 
Departament de Territori i Obres Públiques, així com la feina de camp ja efectuada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 
Posa de relleu la participació activa de la ciutadana en la seva elaboració, aprofitant 
les sinergies actuals de les comunicacions. 
 
Destaca també la vàlua de l’equip redactor d’aquest document, no perquè els 
professionals de la ciutat no en tinguin, tot el contrari, sinó per posar l’accent en la no 
contaminació de ser ciutadans de Manresa. Són gent forana que no té interessos a la 
ciutat i que no podien estar dirigits com podia passar en l’elaboració d’altres plans 
generals o en aquest futur.  
Aquest no és ni un element negatiu ni positiu envers la gent de Manresa sinó un fet 
constatable de la no contaminació, que es veu amb ulls diferents i que moltes vegades 
Manresa es mereix.  



Acta de la sessió plenària núm. 8, de 18 de juliol de 2013                           50 

Com a ciutadà de Manresa desitja el millor per a la ciutat i sempre serà crític i cal ser 
crític per anar avançant, però també cal tenir en compte que Manresa tampoc està tant 
malament. Com a ciutat, urbanísticament, caldrà posar-hi els accents on s’escaigui.  
 
Aquest document és un avanç de pla, caldrà veure com avança, si el riu segueix 
donant l’esquena a la ciutat com ha fet fins ara. Creu que és important integrar el pas 
d’un riu al qual s’ha donat l’esquena, cal veure com s’acaba de configurar aquesta 
transformació d’eixos de carretera de Vic-Cardona i l’aspecte de la integració de 
comunicacions respecte als pobles de l’entorn més directe i caldrà veure com avança i 
es projecta aquest pla de cara a les properes sessions. 
 
Diu que s’han marcat unes pautes públiques, que creu que no qüestionen el model de 
ciutat i aquest model que es presenta avui, creu que hi ha uns plantejaments pocs 
concrets i una manca d’arguments addicionals amb els plantejaments que justifiquin 
les accions amb més profunditat.  
Ho diu perquè s’ha parlat de propostes estrella, del que ha de ser la Manresa del futur, 
amb una estació al Congost, una estació al Prat de la Riba, un Conservatori que va a 
terra, però que es demanarà en referèndum. 
Tots aquests plantejaments que veuen correctes des de la perspectiva d’incentivar la 
participació ciutadana, però que no qüestionen quin és el document de futur que 
realment es vol, que no defineix clarament, no amb detall –perquè això ja vindrà 
després-, les línies mestres del que hauria de ser aquest POUM. 
 
Tot i estar en un pas previ el GMPP reclamava que hi hagués una modificació de pla 
general, s’està treballant i això és un avanç de pla, i el GMPP seguirà fent les seves 
aportacions per tal que aquest document pugui tenir el màxim de suports, però 
mentrestant s’abstindran. 
  
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que aquest és el 
document més important dels que s’han debatut fins ara en aquesta legislatura, un 
element indispensable per tal de fer front amb garanties el futur planejament de la 
ciutat.  
Una ciutat que es vol més productiva, amb més oportunitats per trobar feina i amb una 
estreta relació amb el seu entorn. 
Una ciutat que és capital de la Catalunya central, no per decret del govern, sinó perquè 
ha bastit durant anys una xarxa de serveis de tota mena, que han servit per donar una 
bona resposta a les necessitats de tot un territori, més enllà del nostre municipi o 
comarca. Una ciutat on viure sigui un dret, però també un privilegi, ja que la seva 
dimensió i el seu entorn natural així ho propicien. 
 
En primer lloc agraeix l’esforç fet per l’equip del POUM, no només per intentar 
entendre la complexitat d’una ciutat que els era desconeguda, sinó també per la 
receptivitat que han mostrat al llarg de tota aquesta primera fase del procés. 
 
El GMERC reconeix la voluntat que hi ha hagut des del primer dia per treballar de 
forma conjunta govern i oposició, a través d’una comissió de seguiment que al llarg 
d’aquest any s’ha reunit diverses vegades. 
S’han escoltat totes les aportacions del seu grup i s’han acceptat la majoria de les 
propostes, però de manera parcial o tangencial, sense fer el debat de fons que 
demanaven. 
El seu Grup denota una falta de mètode que parteixi d’una anàlisi profunda de la ciutat 
que els permeti fer una bona diagnosi de les seves mancances. De fet, el propi regidor 
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ha començat abordant pràcticament les propostes sense fer una mínima introducció a 
quina anàlisi, quina valoració del POUM actual s’ha fet i quin mètode feien servir. 
Aquest fet s’evidencia clarament quan fins fa ben bé un parell de setmanes, en els 
plànols d’informació fruit d’un bolcatge directe, sense revisió prèvia, acompanyaven 
aquest avanç de POUM. 
 
Aquest avanç, tot i que a vegades li ha semblat sentir com si fos ja el definitiu, cal 
valorar-lo en el que representa. 
 
Com comentava el senyor Javaloyes, el discurs de l’avanç s’ha vestit de quatre 
propostes estrella poc fonamentades i no pas d’una reflexió profunda de la ciutat, com 
per exemple el model de xarxa ferroviària. 
S’ha parlat directament de l’estació de Prat de la Riba sense saber quin model de 
xarxa ferroviària es vol. 
A la primera pàgina de la memòria apareixen dues estacions, la de Prat de la Riba i del 
Congost. Una aposta que implica tota una redefinició de la ciutat, amb canvis profunds 
a l’eix format per la cra. de Vic i cra. de Cardona i que culmina amb un nou pont sobre 
el Cardener. Una proposta estrella de la CUP que sempre ha defensat aquest nou 
pont. 
 
El GMERC no vol posar en dubte aquestes propostes, però sí que troba a faltar el fil 
argumental que les justifiqui. 
Tampoc entenen que en cap apartat de la memòria es faci referència a l’Estació del 
Nord, l’estació central actual de Manresa, tant pel nombre d’usuaris com pel paper que 
el planejament territorial aprovat li ha donat, convertint-la en estació intermodal que 
algun dia hauria de permetre connectar la xarxa de rodalies, els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i el tren transversal. Una estació que cada dia milers de 
manresans fan que passin pel centre històric, donant vida a un sector al qual cal 
donar-hi una especial atenció. Ni tan sols té en compte la connexió amb la xarxa dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
En canvi, es vesteix d’un excessiu discurs per justificar la nova estació del Congost, 
que si bé es creu necessària per descongestionar de vehicles l’àmbit de l’Estació del 
Nord, oferint unes bosses d’aparcament importants i una ràpida connexió amb la xarxa 
viària principal, en cap cas hauria de convertir-se en l’estació central de Manresa. 
Una estació que, per tal de connectar-la amb la ciutat, fa necessària la construcció 
d’un pont que consideren que està mal encaixat, amb uns pendents excessius i amb 
un gran impacte sobre el Parc del Cardener. Un pont que trenca el sistema viari i la 
mobilitat plantejats, tant al Pla parcial de la Plana del Pont Nou com al Pla Director de 
la zona esportiva del Congost; uns plans consensuats i aprovats que caldrà redefinir. 
Un pont que va a parar a l’estret vial que es fa servir per anar a veure el bàsquet, entre 
el Cementiri i la zona esportiva i que a través de la futura Avinguda de l’Esport, 
connecta directament amb l’eix transversal, afegint una forta pressió en un punt molt 
sensible i generant una mobilitat que difícilment aquest estret vial serà capaç 
d’absorbir amb garanties. 
Aquesta proposta encotilla una de les perles de la ciutat, la zona esportiva, que 
impedeix futures ampliacions. 
 
Seguint amb el tema ferroviari, no es fa cap referència a la possibilitat de soterrar el 
tram dels Catalans, entre el pont de ferro i Manresa-Baixador, una proposta llargament 
estudiada que permetria la regeneració urbana de l’ampli sector de la Manresa-Alta i 
que permetria millorar la connectivitat entre la cra. de Vic i el barri de la cra. de 
Santpedor. 
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Lluny d’això, el document obre la porta a suprimir el traçat dels ferrocarrils entre Prat 
de la Riba i el Baixador, cosa que deixaria el centre sense una estació de tren, 
col.locada en un lloc estratègic perquè els habitants de la comarca poguessin accedir 
al centre de la ciutat en transport públic. 
 
La solució adoptada per convertir l’eix cra. de Vic-Cardona la veuen poc reflexionada 
perquè mirant tot el que s’hi vol posar, creuen que no hi cap en una amplada de 16,5 
m, i confia en excés en un pont i unes noves estacions de tren que, a més a més, si no 
canvia l’economia, difícilment es podran fer en els propers anys. 
 
Quant al model de la xarxa viària, reconeixen l’esforç de l’equip redactor per cercar un 
bon encaix territorial i determinar una jerarquia viària, i celebren que s’aposti per 
l’aprofitament de la C-16, cosa que han defensat moltes vegades, i descongestionar la 
C-55, reconvertir el tram est de la Ronda de Manresa en un vial de caràcter urbà i 
desestimar definitivament el desdoblament del tram sud, amb greus repercussions 
ecològiques i inviable econòmicament. 
 
Malgrat tot, no aprofundeix en la dimensió que hauria de tenir l’enllaç amb la C-16 a 
través del camí de Viladordis, un vial que si com es dibuixa ha d’absorbir bona part del 
trànsit de la Ronda Nord, hauria de convertir-se en un vial de quatre carrils, que partiria 
pel mig el regadiu de Viladordis, impedint-ne la connectivitat necessària; tenint clar que 
el planejament superior preveu que aquest nus del Guix sigui el que realment ha de 
relligar-ho tot. 
 
Pel que fa al model productiu de la ciutat, troben a faltar una reflexió important sobre 
aquest model, que un avanç de pla no ha de deixar de banda. No hi ha una anàlisi 
exhaustiva del teixit industrial. També veuen preocupant que no s’hagi estudiat la zona 
estratègica de la Pirelli, una extensa àrea ben comunicada amb les principals 
infraestructures, que no hauria de permetre no només la regeneració industrial 
d’elements catalogats sinó la majoria de l’entorn del Cardener. 
El vial que ressegueix el riu, que el pla preveu eliminar, creuen que es pot convertir en 
un eix vertebrador que relligui el nucli antic, la zona esportiva del Congost a la Pirelli i 
el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, a través del Parc del Cardener. 
 
Quant al model de desenvolupament estan d’acord que l’avanç de pla prioritzi recosir 
la ciutat internament i renunciar a grans creixements. És evident que fa disset anys hi 
havia unes previsions que no són les actuals. Celebren que es replantegi la gestió 
d’alguns d’aquests àmbits per tal d’obtenir sòl públic sense un cost per a 
l’administració, però no entenen que el document delimiti àmbits de millora urbana com 
Arbonès, Barreres, Dama o Docs, ja aprovats i alguns d’ells reparcel.lats. 
També caldria repensar alguns dels densos barris dels anys 60, 70, com Sagrada 
Família, plaça Catalunya o Poble Nou, i en aquest sentit la trama que s’ha apuntat una 
mica de passatges existents en aquests barris s’hauria de potenciar bastant més. 
 
Per acabar, el GMERC creu que el model seguit en la redacció d’aquest avanç de pla 
general no ha estat el més encertat. Al llarg dels anys els serveis tècnics municipals 
han fet un treball i multitud d’estudis que s’han quedat al calaix i que no s’han aprofitat, 
que oferien solucions ben estudiades.  
Van advertir des del primer moment que agafar un equip extern tenia avantatges, ja 
que una persona de fora pot tenir una visió no esbiaixada, com s’ha comentat, però 
creuen que s’ha malbaratat molta informació dels nostres tècnics, és legítim però 
creuen que el temps els ha acabat donant la raó. 
L’exemple més representatiu d’aquest avanç de pla és el del Teatre Conservatori, que 
inicialment es proposa enderrocar-lo, després se sap que membres del govern estan 



Acta de la sessió plenària núm. 8, de 18 de juliol de 2013                           53 

en contra de fer-ho i després sembla ser que es farà un referèndum. Aquest avanç de 
pla obre diversos melons i el que no es pot fer és un referèndum a cada meló que 
s’obri. Cal tenir lideratge, anàlisi prèvia i que aquest contacte que hi ha hagut i que 
s’agraeix sigui més extens, però no posar a debat contínuament a la societat com vol 
determinats punts concrets de la seva ciutat. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que aquest avanç de 
POUM que presenta l’equip de govern, tal com preveu el reglament la Llei 
d’urbanisme, ha de contenir els objectius i els criteris generals del pla, una síntesi de 
les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics ambientals o socials 
que justifiquin l’elecció de la proposta bàsica, sotmesa a informació pública, i la 
descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació. 
Més endavant s’entrarà a valorar si en l’opinió del GMPSC el conjunt de la 
documentació té el contingut i compleix amb els requisits establerts per la normativa 
en el punt 7 dels fonaments de dret del dictamen. 
 
En primer lloc vol posar en antecedents al públic assistent, de com s’ha arribat a 
aquesta aprovació, d’ençà que s’acordés l’inici de l’expedient de formulació del POUM 
de la ciutat de Manresa, i es fixés la data probable des del punt de vista del seguiment 
que els ha fet partíceps l’equip de govern i l’equip director del POUM a la resta de 
membres de la Corporació, ja que creuen que és molt important explicar-ho per 
justificar degudament el sentit de vot del GMPSC. 
 
Durant tot aquest temps, d’ençà que es va fixar la data aproximada i tal com s’havia 
acordat pel Ple, s’han realitzat comissions de seguiment de treballs del POUM, on han 
estat partíceps tots els grups municipals, s’ha informat de com avançaven las tasques 
de redacció de l’avanç i les diferents propostes urbanístiques que estaven en estudi i 
que comportaven canvis importants respecte al pla general vigent. S’han debatut i han 
estat objecte de valoració conjunta entre l’equip director i els membres de la comissió. 
 
En el cas del GMPSC, com hauran fet la resta de partits, a part d’aquestes comissions, 
també s’ha reunit amb l’equip director en diverses ocasions, ha manifestat el seu 
interès en rebre estudis contrastats per diverses propostes, com algú ha citat com a 
propostes estrella, i es va demanar la preceptiva documentació sense que finalment 
s’hagi pogut tenir tota. 
La documentació real dels estudis que es plantegen al POUM sí que l’han tingut, però 
el GMPSC anava una mica més enllà i demanava poder tenir estudis comparatius de 
les propostes que es porten en aquest avanç de pla, altres estudis que hi havia a la 
casa o altres alternatives que permetessin valorar d’una manera més objectiva els 
projectes que es presentaven. No obstant això esperen poder tenir tots aquests 
estudis comparatius fins arribar a l’aprovació provisional. 
 
Pel que fa a les actuacions al Congost, el projecte de la nova estació de Prat de la 
Riba, entre d’altres, el GMPSC no hi entrarà ja que altres grups ho han posat de 
manifest i el regidor senyor Bacardit ja ho ha explicat. 
 
Arribat el mes de juny i a poques setmanes de la data prevista per a l’aprovació 
d’aquest avanç, mancats de tota aquesta documentació sol.licitada, i sense una 
proposta sobre la taula, el GMPSC va sol.licitar a l’equip de govern que ajornés 
l’aprovació fins el mes de juliol, per tal de poder treballar i estudiar la documentació 
sol·licitada, que esperaven rebre, i el propi document de l’avanç en el moment que 
se’ls facilités.  
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L’equip de govern i el conjunt de tots els partits de la Corporació van estar d’acord en 
fer aquest ajornament fins el mes de juliol, i en aquell mateix moment se’ls va lliurar el 
document i es van proposar properes reunions per debatre el contingut, exposar-ne els 
dubtes i fer propostes si es creia oportú. 
 
La revisió d’aquesta primera documentació per part del GMPSC va ser decebedora 
perquè es va trobar una documentació amb molts errors, tant a nivell de la memòria 
tècnica escrita a nivell d’informació, com els estudis que acompanyaven aquestes 
memòries o els plànols d’informació i ordenació. Un dels errors que van detectar, entre 
d’altres, és que en relació al tema del Conservatori, es plantejava l’estudi del que s’hi 
faria, en lloc de l’enderrocament, quan pocs mesos abans s’havia aprovat per ple la 
incorporació de la protecció de part del Conservatori dins del Pla especial de protecció 
del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic que comportava la 
modificació del Pla general. 
El GMPSC creu que en un avanç de pla no s’haurien de donar per fetes algunes de les 
actuacions que s’han citat, com l’estació de Prat de la Riba, l’actuació al conjunt del 
Congost, el nou pont, etc, ja hi haurà temps d’aprovar-les. Que es posin en fase 
d’estudi per tal que tots tinguin temps per debatre-les i per valorar altres opcions, 
independentment que el seu grup estigui d’acord o no, però amb el poc temps de què 
es disposa i la poca documentació complementària és difícil posicionar-se. 
 
Algunes de les propostes a què s’ha fet referència, com ha dit algun grup que l’ha 
precedit, no anaven acompanyades de l’estudi necessari. Entenen que un estudi de 
mobilitat no és un requisit indispensable per a l’avanç de pla, però si es fan propostes 
concretes pel que fa als ferrocarrils, amb la modificació de les estacions, o el 
plantejament d’una nova estació de Renfe, creu que la proposta hauria d’anar lligada, 
o bé amb l’estudi de mobilitat o amb la pròpia memòria descriptiva d’una justificació 
molt més àmplia. 
 
El GMPSC, davant d’això, es troba amb un document que no pot aprovar ni tampoc es 
pot sotmetre a informació pública, proposa que es faci una nova reunió amb l’equip de 
govern per plantejar el tema dels errors, que ja es comenta que s’està esmenant 
perquè s’han adonat i que havia estat fruit de les presses, i ajornar novament la seva 
aprovació per poder tenir un document més elaborat i tot el que es donava per fet en 
aquestes actuacions estrella, que a nivell de ciutat no acaben d’estar ben enteses, es 
plantegessin en general com a proposta d’estudi i determinar-ne la seva aprovació en 
processos posteriors. 
 
Davant d’aquesta proposta, pel que fa a l’ajornament sembla ser que no s’ha acceptat, 
tot i que en una primera instància semblava bé que s’incorporaria la idea de proposar i 
no donar per fet, però la realitat és que el document que se’ls va lliurar fa pocs dies 
encara contenia alguns errors i per tot l’exposat aquest avanç de pla que es porta a 
aprovació no compleix amb els requisits fixats en el reglament de la Llei d’urbanisme, 
no conté els criteris generals del pla. Tampoc entenen que no hi hagi una síntesi de les 
alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que 
justifiquin l’elecció de la proposta bàsica que se sotmet a informació pública. 
 
Per al GMPSC és un document que no conté uns objectius generals clars d’on es vol 
anar i del model de ciutat que es vol, ja que un pla d’ordenació ha de ser un instrument 
tècnic adreçat a l’ordenació urbanística del territori municipal, ha de concretar 
actuacions en matèria d’infraestructures, que fixi els usos del sòl, que n’estableixi la 
distribució de càrregues i beneficis i en determini la temporalització. 
El GMPSC votarà desfavorablement a la proposta d’aprovació de l’avanç de pla. 
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L’alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Urbanisme per al torn de rèplica. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, diu que 
començarà pel final per intentar rebatre un vot en contra del GMPSC. 
Diu a la senyora Guerrero que ha començat la seva intervenció justificant el sentit del 
vot i reconeix que per a ella ha de ser difícil ja que s’ha involucrat molt en les llargues 
reunions que s’han fet per a l’elaboració d’aquest document i entén la seva 
incomoditat. 
En general detecta en el GMPSC un pànic a córrer, a la concreció, a obrir finestres, a 
proposar, a debatre. Segurament tenen una mica la síndrome d’Estocolm.  
El GMPSC ha estat setze anys al govern, ha estat en estreta col·laboració amb els 
tècnics municipals, com també el GMERC, i entén que els faci por que es posin sobre 
la taula debats, com diu el senyor Culell -que s’obrin melons- per debatre, entén que 
els costi renunciar al soterrament dels Ferrocarrils Catalans.  
El senyor Culell parlava del cost que pot suposar posar un pont al Cardener, un pont 
que ja estava previst en el pla que ells van elaborar l’any 97 quan governaven, però 
que el GMCiU li ha donat un sentit d’eix interurbà. Un pont que pot valer 3 o 4 milions, 
però pregunta si saben què val el soterrament dels Ferrocarrils Catalans, que tant 
somien, quan parlen d’un estudi seriós, pregunta si han vist l’estudi seriós, això 
suposaria centenars de milions d’euros. 
 
Pel que fa a les argumentacions del GMPSC, a part de ser un cúmul de justificacions 
etèries, de si hi havia errors o no tants, l’equip de govern els ha brindat el consens. Els 
pregunta si no han entès que la ciutat vol un canvi en l’urbanisme. Diu que no facin de 
corretja de transmissió d’una, dues o tres persones que hi pugui haver als serveis 
tècnics municipals, que s’alliberin i aprofitin aquesta oportunitat. Els serà molt més fàcil 
apuntar-se a aquest carro i poder oblidar-se del llast de setze anys de decisions que la 
ciutat no ha entès. Els brinda l’oportunitat i segurament ho entendran. 
La participació que s’ha utilitzat fins ara ha estat real, a part de la CUP els Grups del 
PSC i d’ERC han participat activament en les comissions de seguiment. Els demana 
que mirin les actes i quines de les propostes que han fet concretes, no hagin estat 
ateses. Han posat dubtes, han demanat informació. Els pregunta que diguin una sola 
cosa concreta que no se’ls hagi atès. 
Diu que el PSC juguen a ser eteris perquè sembla que els interlocutors amb qui han 
estat parlant fins ara no siguin els que prenen les decisions. És normal que en aquesta 
incomoditat vulguin divagar, posposar, no concretar. Com ha llegit a la premsa: diuen 
que és un document dispers i, per altra banda, critiquen que no han aprofundit. 
 
El senyor Culell parlava de pendents, de percentatges i amplades. S’està fent política, 
no jugant a ser tècnics. Els percentatges ja ho estudiaran els enginyers. Ja hi ha 
estudis i també s’ha fet una infografia per veure l’impacte paisatgístic d’aquest pont del 
Cardener. 
 
Aquest document que presenta l’equip de govern és un Avanç de Pla. No demanin 
coses que són per a l’aprovació inicial. 
Si l’IMD que passa pel pont del Cardener és l’adequat o no, o el pendent és el 6,5 o el 
3 ja ho diran els tècnics. Ara s’està parlant de grups polítics, d’un model de ciutat, de 
propostes estratègiques. 
 
Els pregunta si saben que aquest model que estan plantejant és un model de ciutat 
compacta. Els demana si hi estan d’acord. Si estan d’acord amb la capitalitat que vol 
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exercir la ciutat de Manresa. Si estan d’acord amb l’entorn natural que s’ha de posar 
en valor. 
No li han dit un argument de fons per justificar el sentit del seu vot, per tant, decebut 
pel que fa al PSC, potser estan en altres lluites u objectius. El GMCiU no els entén, 
potser la ciutat els entendrà o no. 
 
Finalment vol refermar que l’equip de govern continuarà treballant per fer d’aquest 
POUM un element de consens. Els consensos es troben si les parts volen, si no volen 
no cal que ningú es frustri. Si a la taula s’asseuen sabent que no s’ha d’arribar a un 
acord l’equip de govern seguirà insistint per procurar arribar-hi. 
Els recomana que facin propostes nítides i transparents que puguin posar sobre la 
taula, debatre-les i posicionar-se, coses concretes.  
Com ha dit en repetides ocasions, demana que facin propostes, perquè la voluntat de 
l’equip de govern és la d’acceptar tot el que es pugui. 
Espera que es puguin retrobar a l’aprovació inicial si prenen consciència de la 
importància d’aquest Pla general. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del GMERC, diu que s’han fet moltes aportacions, 
se’ls ha escoltat i tingut en compte. Havien demanat que es passés al mes de 
setembre perquè aquesta sensació de pressa, de lliurar el document poc elaborat, de 
justificar més, fer una anàlisi més ben feta, de veure quin model de ciutat volem. Si es 
vol un model de ciutat industrial, universitària, comercial, turística, tot a la vegada, 
quins són els punts forts... 
 
El GMERC no vol un Pla general consensuat, vol el millor Pla general pel futur de 
Manresa. Si és consensuat, és l’ideal, perquè voldrà dir que s’ha estat parlant de 
temes concrets i s’hauran analitzat abans que s’hagin de fer associacions de ciutadans 
espantats perquè els enderroquen el Conservatori. És una mostra que participar no vol 
dir fer moltes reunions o agafar tot el que et diguin, perquè si agafes tot el que et diuen 
entens perquè és bo. 
 
El GMERC treballarà i participarà en un Pla general sempre que els deixin, aportant tot 
el que sàpiga i intentarà arribar a consensos de ciutat, però aquest avanç creu que 
està fet de forma precipitada, amb poca anàlisi, sense metodologia, sense explicar el 
model de ciutat que volem, i tant és així que la majoria d’intervencions que s’han fet, 
tant des del regidor com dels grups de l’oposició, han hagut de parlar de temes 
concrets, quan un avanç de pla no hauria de ser tan extens en segons quines coses i li 
han trobat mancances que creien, humilment que es podien solucionar el setembre, i 
semblava que havia de ser el mes de juliol. 
El GMERC sempre estarà disposat a treballar per un Pla que sigui el millor per a la 
ciutat. 
Ningú té la veritat i aquesta no és una empresa que faci una gestió i prou, sinó que es 
fa política, es parla de propostes, de percentatges i de costos, i de talussos. 
El GMERC s’ofereix a seguir treballant per aquest Pla general, que sigui el millor per a 
Manresa i si és amb consens serà ideal. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu al senyor Bacardit que  
és una interlocutora prou vàlida i que les decisions al GMPSC es prenen de forma 
democràtica.  
Ara no ha calgut prendre cap decisió perquè com ha comentat abans no s’està entrant 
en el fons de si s’està d’acord amb una proposta o no, perquè ara no és el moment de 
debatre les propostes. No ha divagat. Si ara volen l’estació en aquest lloc creu que no 
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era el moment de posar on ha d’anar l’estació, on ha d’anar el Congost, perquè tant 
ella com el GMPSC creien que  s’havia de posar en fase d’estudi i més endavant ja 
s’asseuran i tindran tota la documentació necessària i ho treballaran. 
Sempre s’ha involucrat perquè és el que cal fer, per tant, vol que quedi clar, i si el 
senyor Bacardit creu que ha divagat és perquè creu que no és el moment, com tampoc 
ho era en l’última comissió, de treure una relació d’errors, perquè el primer document 
que els van lliurar hi havia una relació d’errors, que si hi hagués estat en aquella reunió 
amb els senyors Alcalde, Llobet i de Puig, n’hagués vist l’abast.  
Segurament en aquell moment ja s’estaven esmenant aquells errors, però el que al 
GMPSC se’ls va entregar n’hi havia molts. Si els volen concretar es comença i se’n 
parla, com per exemple que s’ubicava el Parc del Tossal dels Cigalons com el parc 
que havia de donar un servei al Poble Nou, quan està a Plaça Catalunya, o el pla 
especial a què ha fet esment. En els plànols d’ordenació on l’estació de Renfe estava 
moguda i van pensar que era un error i ara veuen que en els nous plànols també està 
moguda, i caldria que expliquessin si el fet de fer una nova estació al Congost 
comporta que aquesta estació de Renfe s’havia de desplaçar o és un nou error. 
Creia que no era el moment de treure errors. 
Pel que fa a la incomoditat diu que no se sent incòmoda pel que ha donat a entendre 
de si el GMPSC té un posicionament o un altre, se sent incòmoda perquè 
probablement creu que no haurien d’estar debatent de si hi ha errors o no en un 
document, ja que un document com aquest hauria d’estar prou revisat per tal que quan 
arribi a tots els grups municipals sigui un document excel·lent, amb el mínim d’errors, 
perquè d’aquí a dos dies es posarà a exposició pública. 
En relació al llast de setze anys a què es referia el senyor Bacardit diu que potser sí 
que en algun aspecte hi havia hagut una relació més estreta amb els tècnics 
municipals, però ella no ho sap perquè no hi era i el que ara cal és mirar endavant i la 
seva involucració i la del PSC és real i ho continuarà essent amb ell i amb els tècnics 
redactors i creu que ho serà fins al final. Creu que el GMPSC no és el culpable que 
això, si s’aprova avui, només sigui amb 13 vots favorables. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, diu al senyor 
Culell que agafa l’oferiment de seguir treballant amb la voluntat d’arribar a consensos 
per tal que es materialitzessin concretament en aquest tema. 
 
Diu a la senyora Guerrero que es torna a fer referència a errors materials, però parla 
d’un document que es va entregar fa un mes. El document que avui s’aprova és el 
document sobre el qual hauria de dir si hi ha errors materials.  
Li demana que la relació d’errors materials que tenen, que guarden molt gelosament, 
en l’exposició al públic ja els la faran arribar per a esmenar-ho. 
En un document que té centenars de pàgines, si hi ha cap “gazapo”, no sap si això 
justifica un vot contrari o no, però li sembla desproporcionat.  
Si aquests errors estiguessin esmenats entén que votarien favorablement? En tot cas 
és el que ha entès. 
Acaba la seva intervenció dient que ja es procurarà que no hi hagi tants errors 
materials en l’aprovació inicial per tal que es pugui aprovar conjuntament. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que no els han entès. 
El vot desfavorable no és pels errors. Els errors eren a més a més. Insisteix que no és 
el moment de posar propostes sobre la taula i propostes que realment es donen per 
fetes, no per a estudiar-les. 
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El senyor Pere Culell, president del GMERC, per aclariments diu que el seu grup no 
parlava de soterrar per connectar la Renfe sinó que parlaven d’un soterrament de dos-
cents metres en trinxera entre el que és el Baixador i el Pont de Ferro, per tenir espai.  
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, diu que 
respecte al Conservatori vol deixar clar que és un àmbit d’estudi específic, que aquest 
govern no es posiciona sinó que promourà el debat a través d’un referèndum i que hi 
haurà temps per poder-ho fer. 
 
Pel que fa a la trinxera dels Ferrocarrils Catalans que comentava el senyor Culell diu 
que no queda invalidada amb aquesta proposta, es podria fer si es volgués, però el 
que no es vol és hipotecar propostes de futur. 
 
A la senyora Guerrero li diu que si estan d’acord amb el model, que és el que ara toca, 
i no han d’entrar en concrecions, doncs segueix sense entendre-la, però ja seguiran 
després del ple. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del GMPSC, diu al senyor Bacardit que ha de 
prendre el no del GMPSC com a una oportunitat per millorar, perquè ni són culpables 
que aquest Avanç de Pla tingui únicament 13 vots a favor, ni tampoc seran culpables 
que tingui 12 no aprovacions. 
S’han comès molts errors i el que ha fet el GMPSC és posar-los sobre la taula, i també 
en un àmbit reservat. No faran una relació, solament li dirà que aquesta documentació 
que es va presentar estava canviada respecte a l’anterior, amb plànols diferents. 
El GMPSC demana que es prengui el seu vot negatiu amb la voluntat de treballar 
perquè en l’aprovació inicial, que sí que serà un moment important, tots plegats 
aprenguin d’això, però no cal que el senyor Bacardit faci un drama perquè un grup voti 
que no. 
Per les referències que ha fet respecte al GMPSC li diu que no tenen por a parlar 
d’urbanisme perquè durant 16 anys han estat parlant, de vegades encertadament i 
d’altres amb fracàs, i que la voluntat és la de cooperar amb l’equip de govern a tirar 
endavant aquest tema. Li demana que s’ho prengui com una visió diferent a la 
d’abstenir-se o a votar a favor, com la resta de grups s’han posicionat. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, respon al 
senyor Irujo que milloraran, segur que ho podien haver fet millor i que s’intentarà. 
Repeteix que està segur que es podran retrobar si afronten el debat nítidament i 
l’equip de govern està a l’alçada del que també es demana. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 
GMCiU i 2 GMCUP), 4 vots negatius (4 GMPSC), i 8 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP 
i 2 GMPxC), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMPxC, es trobava absent de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
5.2 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat. 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla de Millora Urbana 

per a l’ordenació del recinte de la Fàbrica Els Comtals. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 5 de 
juliol de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“1. Antecedents: 
 
En data 23 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar 
inicialment el PLA DE MILLORA URBANA PER A L’ORDENACIÓ DEL RECINTE DE 
LA FÀBRICA ELS COMTALS de Manresa, redactat per Mònica Pozo Arquitectura 
SLP, per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en els diaris L’ARA i el Regió7 de 28 d’agost, i també en el Butlletí Oficial de la 
Província de 17 de setembre, tots del 2012; així com en el tauler d’anuncis i a la 
pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 18 de setembre 
fins el dia 17 d’octubre de 2012. En aquest període no es va presentar cap al·legació. 
 
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat els informes als organismes 
afectats per raó de la seva competència; és a dir, informes d’aigües, de ferrocarrils, de 
mobilitat i de sosteniblitat ambiental, tots del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. L’ofici van entrar a l’esmentat Departament en data 22 
d’agost de 2012. 

En resposta, s’ha rebut en data 6 de febrer de 2013, informe de la Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, el qual assenyala la necessitat de 
recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua així com d’altres prescripcions. 
L’Agència Catalana de l’Aigua emet informe favorable en data 18 de març de 2013, si 
bé assenyala alguna consideració en relació al sistema de sanejament. Així mateix, 
l’àrea de projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General 
de Transports i Mobilitat han emès informes favorables en dates, 7 de novembre de 
2012 i 8 de febrer de 2013, respectivament. Aquest darrer manifestava la no necessitat 
d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

Posteriorment, es va sol·licitar, a la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de 
Foment i a ADIF (Administració d’Infraestructures Ferroviàries), l’emissió d’informes en 
raó de la seva competència sectorial. En data 15 de maig es va rebre resposta 
favorable d’ADIF i el 29 del mateix mes, l’informe favorable amb observacions per part 
de la Direcció General de Ferrocarrils. 
 
Així doncs, atesa la naturalesa de les modificacions proposades, es considera que 
aquestes no comporten canvis substancials respecte al document aprovat inicialment 
de tal manera que s’escau proposar-ne l’aprovació provisional, tal i com posa de 
manifest l’informe de l’arquitecta municipal de la Secció de Planejament i Gestió del 
Sòl de data 2 de juliol. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
L’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22 de març) disposa 
que “l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi 
pertoquen, sense perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.” 
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L’article 89.5 TRLU, prescriu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic 
derivat s’ha d’aportar en el termini de dos mesos des del finiment del període 
d’exposició pública establert per l’article 85.4. L’administració competent, un cop s’hagi 
adoptat l’acord provisional del pla, disposa d’un termini de deu dies per lliurar 
l’expedient complet a l’òrgan que li correspon resoldre l’aprovació definitiva, en aquest 
cas la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
En relació als informes dels organismes afectats en virtut de l’article 85.5 TRLU, en 
data 29 de maig s’ha rebut el darrer dels sol·licitats, tal i com es recull en els 
antecedents; el contingut dels informes ha suposat la introducció de modificacions que 
no suposen canvis substancials definits a l’article 112 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
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. 

Vistos els informes emesos per l’arquitecta municipal i per la Cap de la Secció de 
Gestió Urbanística de dates 2 i 4 de juliol de 2013, respectivament. 

El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
“1r. Aprovar provisionalment PLA DE MILLORA URBANA PER A L’ORDENACIÓ 
DEL RECINTE DE LA FÀBRICA ELS COMTALS de Manresa, redactat per Mònica 
Pozo Arquitectura SLP, per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per 
duplicat, exemplar del Pla de Millora Urbana 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 80.b) en relació 
amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost).” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, diu que aquest 
document és l’aprovació provisional d’un altre que es va portar a aprovació inicial, que 
fa referència a l’ordenació del recinte de la Fàbrica els Comtals. És un pla de millora 
urbana del recinte d’aquesta Colònia industrial dels Comtals que hi ha entre el 
Cardener i el Pla parcial dels Comtals i la línia de ferrocarril de Renfe. 
Aquest document va ser un encàrrec municipal a finals del 2010 i inclou un Pla de 
millora urbana i un projecte d’urbanització. 
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Els objectius són la regulació i fer factibles usos i activitats i el compliment de mesures 
de seguretat. 
Aquest document estableix les obres d’urbanització bàsiques, intenta definir i pal.liar 
les mancances en relació a subministraments i serveis, i estableix unes obres 
d’urbanització per fases. 
 
L’aprovació inicial va ser el 23 de juliol de 2012, no havent-se presentat al·legacions i 
havent rebut els informes favorables de l’ACA, de la Direcció General de Transports, 
de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, la OTA, i els informes d’ADIF i del 
Ministeri de Foment, i havent atès les consideracions esmenables, l’equip de govern 
sotmet aquest dictamen a l’aprovació del Ple. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 5.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC 
3 GMERC, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 5 abstencions (1 GMPSC, 3 GMPP, i 1 GMPxC), i 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
Es fa constar que els senyors Xavier Javaloyes, del GMPP, José Luís Irujo, del 
GMPSC i Albert Pericas, del GMPxC, es trobaven absents de la sala en el moment de 
la votació. 
 
 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud de la supressió de 

l’ARE del Sector Est de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanismes i Paisatge, de 5 de 
juliol de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
En data 13 de març de 2009, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, va 
aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de Catalunya, pel quadrienni 2008-2011, àmbit Comarques centrals, 
amb la finalitat de crear sòl residencial i de subvenir el dèficit d’habitatge de protecció 
pública a les comarques de l’àrea central de Catalunya, i de forma més específica en els 
municipis referits en el mateix Pla director (PDU). Pel que fa a Manresa, el PDU incloïa un 
àmbit de 382.519,95 m2, situat al sector Est d’aquest municipi.  
 
El Llibre 1.3 del PDU conté la Memòria de l’ARE Sector Est, de Manresa, en el qual es 
posa de manifest, respecte del planejament anteriorment vigent, que el mateix 
desenvolupa gran part de l’àmbit que va ser objecte de la Modificació puntual del Pla 
general de Manresa, “Sectors Est”, aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de gener de 2007. Comprèn doncs un conjunt 
de polígons d’actuació i sectors de planejament derivat definits en el propi Pla general.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 21 juny de 2012 va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), així com 
la creació de l’Oficina del POUM amb la funció de redactar-lo i seguir-ne el procés de 
tramitació. En relació al PDU de les àrees residencials estratègiques de les comarques 
centrals, el director de l’Oficina del POUM ha preparat, una memòria justificativa de la 
supressió de l’ARE Sector Est, de Manresa, amb la conseqüent modificació d’aquell PDU. 
El document explica que, dins dels treballs de redacció del POUM, s’ha elaborat una 
projecció de la demografia prevista per al municipi a l’escenari 2031, amb l’estoc 
d’habitatge construït o bé sòl reparcel·lat i apte per a ser edificat, amb el resultat que fins i 
tot per a l’escenari alt de previsió demogràfica, existeix un parc d’habitatge suficient per 
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atendre les necessitats actuals i futures; assenyalant que “amb independència del grau 
d’ocupació del parc existent que s’assoleixi, sí que es pot afirmar que el fet de reduir el 
nombre d’habitatges previstos a les ARE no ha de significar cap problema en la planificació 
de la política d’habitatge (...). En qualsevol cas, els motius de celeritat en el planejament 
queden fora de lloc en aquest escenari. També s’assenyala que, en els àmbits de gestió 
amb sòl reparcel·lat, es contempla la construcció d’habitatges de protecció oficial que 
suposen un increment del 29,07% del parc actual. 
 
L’anàlisi de la situació existent doncs, porta a la conclusió que han desaparegut els motius 
que van portar a la inclusió, dins el PDU de les àrees residencials estratègiques de les 
Comarques centrals, de l’àmbit referent al Sector Est, de Manresa.  
 
Fonaments de Dret 
 
La Disposició addicional Vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de març, de modificació del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, contempla un procediment especial de modificació dels plans 
directors urbanístics per a deixar sense efecte o reduir la delimitació i l’ordenació de les 
àrees residencials estratègiques. El procediment es preveu per aquells plans directors que 
presentin disfuncions essencials entre les seves determinacions i les necessitats de sòl 
actuals i futures per a crear nous habitatges. 
 
D’acord amb la Memòria que s’ha redactat des de l’Oficina del POUM, la reducció 
d’habitatge que pogués derivar-se en deixar sense efectes el PDU de l’ARE Sector Est, de 
Manresa, no implica cap problema en la planificació de la política d’habitatge.  
 
L’apartat 2n de la DA Vuitena, prescriu també que la modificació d’un pla director 
urbanístic de delimitació i d’ordenació d’una ARE d’acord amb el procediment que es 
regula, comporta que l’ordenació urbanística aplicable a l’àmbit territorial afectat passa a 
ser la continguda en el pla urbanístic corresponent. En el nostre cas, la situació retornaria 
a les previsions del Pla general, d’acord amb la modificació puntual aprovada el 25 de 
gener de 2007, “Sectors Est”, el qual classifica majoritàriament aquests sòls com a sòl 
urbanitzable, delimitat o no delimitat, tal i com s’especifica en la Memòria del redactor del 
POUM.  
 
Així mateix, tot el procés de deixar sense efecte es produiria en paral·lel i compatibilitzant-
ho amb el nou POUM que en aquests moments s’està redactant. 
 
El procediment especial per a deixar sense efecte l’ordenació d’una àrea residencial 
estratègica i la conseqüent modificació del PDU que la recull, es segueix davant la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DA Vuitena, apartat 1r), i la resolució final 
correspon al Conseller de Territori i Sostenibilitat, de manera que el municipi únicament 
pot, en el seu cas, instar a que tingui lloc tal modificació.  
 
Així doncs, i vist l'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística de data 3 de 
juliol de 2013, el regidor delegat d’urbanisme, paisatge i mobilitat, un cop informat aquest 
dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent A C O R D: 
 
“SOL·LICITAR a l’honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de Catalunya, pel quadrienni 2008-2011, àmbit Comarques centrals, 
per tal de deixar sense efectes l’ARE del Sector Est, de Manresa.” 
 

“Justificació de la conveniència de modificació del PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
DE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DE LES COMARQUES CENTRALS 

en l’àmbit del SECTOR EST DE MANRESA 
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1.   Justificació de la conveniència de modificació del pla director urbanístic de les àrees 

residencials estratègiques de les comarques centrals en l’àmbit del sector est de 
Manresa, en relació a les previsions del nou Pla d’ordenació urbanística municipal en 
redacció. 

1.1.    Justificació de l’oportunitat i la conveniència de la modificació amb relació als interessos 
públics i privats concurrents 

1.1.1. Context socioeconòmic actual 

Per al conjunt de Catalunya l’Enquesta de població activa estima 885.100 les persones 
aturades a Catalunya en acabar l’any 2012. Aquesta xifra d’aturats és la més elevada de la 
sèrie històrica comparable. Respecte del tercer trimestre, l’atur va créixer un 5,3% (44.700 
més). D’aquest increment de 44.700 persones aturades, 26.000 eren homes (+5,7%) i 18.800, 
dones (+4,9%) (Font: Observatori d’empresa i ocupació. Gencat). 

Respecte dels àmbits del pla territorial, les comarques centrals són l’àmbit on l’augment relatiu 
interanual de l’atur ha estat més gran, situant-se en el 6,3% a febrer de 2013 (Font: Observatori 
d’empresa i ocupació. Gencat). 

L'economia del Bages ha presentat una evolució menys favorable que la catalana entre el 2007 
i el 2010, registrant un descens més acusat del VAB (-8,6% i -3,6%). Pel que fa al mercat de 
treball, cal destacar la caiguda més intensa de l'afiliació (-15,5% enfront del -12,5% a 
Catalunya), una taxa d'atur registral superior, així com una variació de l'atur més acusada entre 
finals de 2007 i de 2011 (+147,5% i +131,1%). Pels col·lectius, la comarca presenta un major 
percentatge d'aturats de llarga durada (41,2% i 35,6%) i d'aturats no qualificats (36,7% i 
29,5%). Com a element positiu, l'atur és menor entre els que tenen fins a 29 anys (17,5% i 
18,3%)(Font: Observatori d’empresa i ocupació. Gencat). 

1.1.2. Relació amb els objectius de l’ARE 

Per fer front a un escenari de falta d’habitatge i alt creixement econòmic el govern de la 
Generalitat va aprovar un instrument urbanístic que permetés desenvolupar amb gran rapidesa 
àmbits de nou creixement de les ciutats, que posessin al mercat un nombre considerable 
d’habitatges. Com ja hem explicat l’escenari descrit no és aquell que va motivar la programació 
de les ARE de Manresa. És per això que, un cop passat aquell moment d’excepció, cal 
replantejar els objectius en funció de la nova realitat. 

En aquest sentit el que es planteja és retornar aquests àmbits a la ordenació vigent abans de 
l’aprovació del PDU. Això és fa per tres raons: 

1. Rapidesa: les ARE volien ser un instrument que accelerés la tramitació urbanística, de 
tal manera que es posessin en el mercat un nombre d’habitatges suficients per incidir 
en el preus. Tenint en compte l’evolució dels preus de l’habitatge els darrers anys, no 
és necessari cap instrument per accelerar la sortida al mercat d’aquest sostre 
residencial. 

2. Necessitat d’habitatge: com ja s’ha explicat les necessitats d’habitatge degut al 
creixement de la població per als propers anys s’han estancat, per tant és pot reduir el 
dimensionat dels àmbits, i es pot adequar temporalment la seva programació. 

3. Tot i la voluntat d’intervenció de l’administració en el procés, el desenvolupament de les 
ARE depenia en gran part de la capacitat de finançament dels promotors privats. En 
aquests moments que aquesta capacitat és força reduïda, l’administració tampoc està 
en disposició d’actuar com a motor de l’actuació, per tant tampoc és necessària l’eina 
del PDU. 

Per tant la sortida d’aquests àmbits del PDU no s’ha de veure com un incompliment total dels 
objectius del PDU, sinó com una adequació d’aquells a les noves circumstàncies. Les 
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necessitats d’habitatge per als propers anys, seran menors, i es poden resoldre amb els 
instruments tradicionals del planejament urbanístic. 

1.2 Justificació que la supressió de l’ARE de Manresa no impedeix ni malmet el 
desenvolupament equilibrat d’altres àmbits de planejament 

La supressió de les ARE de Manresa no desequilibren els altres àmbits de planejament 
contemplats en el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit de 
les comarques centrals, ja que les necessitats d’habitatge actuals respecte al moment en que 
es va aprovar inicialment i definitivament el Pla Director Urbanístic, els anys 2008 i 2009, han 
variat notablement com mostra la taula següent sobre la variació de la població en aquest 
àmbit. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Població Variació 
anual Població Variació 

anual Població Variació 
anual Població Variació 

anual Població Variació 
anual Població Variació 

anual Població Variació 
anual

Anoia 109.198 111.655 2,25% 114.810 2,83% 117.114 2,01% 118.057 0,81% 118.509 0,38% 118.817 0,26%
Bages 173.236 176.846 2,08% 181.346 2,54% 184.642 1,82% 185.117 0,26% 185.865 0,40% 186.084 0,12%

Berguedà 40.064 40.479 1,04% 41.488 2,49% 41.744 0,62% 41.683 -0,15% 41.540 -0,34% 41.202 -0,81%
Osona 145.790 147.138 0,92% 150.139 2,04% 152.411 1,51% 153.499 0,71% 154.204 0,46% 154.588 0,25%

Solsonès 13.050 13.401 2,69% 13.685 2,12% 13.759 0,54% 13.730 -0,21% 13.808 0,57% 13.676 -0,96%
Catalunya 7.134.697 7.210.508 1,06% 7.364.078 2,13% 7.475.420 1,51% 7.512.381 0,49% 7.539.618 0,36% 7.570.908 0,42%  

Variació de la població en l’àmbit del PDU (Font: Idescat) 

 

En concret, si ens referim a la ciutat de Manresa, observem que els creixements que es varen 
prendre de referència per a l’elaboració del PDU de les ARE, anys 2000 a 2006 (Font:Llibre 6 
del PDU de les ARE), mostren una clara diferència amb el creixement que s’ha observat 
posteriorment en el període 2006 a 2012. 

 

2000 2006 2006 2012

Població Població Variació 
període Població Població Variació 

període

Manresa 63.742 71.772 12,60% 71.772 76.570 6,69%  
Variació de la població a Manresa (Font: Idescat) 

 

Convé assenyalar també que des del 2009 la població a Manresa es manté estable a l’entorn 
dels 76.500 habitants. 

Per altra banda, a partir de les dades provisionals del cens d’habitatges, i creuant les dades 
amb les de cadastre, i tenint en compte l’informe sobre estocs d’habitatge realitzat per la 
Generalitat de Catalunya, establim el nombre d’habitatges vacants a Manresa en 8.639, això és 
un 22,31% del parc total de 38.718. 

Per tant de la disponibilitat d’habitatge a Manresa, unida a un alentiment del creixement 
demogràfic, no en resultaria cap pressió immobiliària a d’altres àmbits inclosos en el PDU de 
les ARE de les comarques centrals. Al contrari, el que caldria és trobar factors que ajudessin a 
mobilitzar el parc ja disponible. 

1.3.  Justificació de la coherència de la modificació amb el planejament territorial i 
urbanístic de l’àmbit afectat 

El planejament urbanístic general que estableix la planificació urbanística de la ciutat de 
Manresa està integrat, a més, del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials 
Estratègiques de les Comarques Centrals, per: 

• El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament pel Govern de 
la Generalitat en data 16 de setembre de 2008 i publicat al DOGC núm. 5241 de data 22 
d’octubre de 2008. 
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• Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat definitivament el 10 octubre 2006 i publicat 
al DOGC en data 7 de desembre de 2006 

• El Pla General de Manresa, aprovat definitivament en data 23 de maig de 1997 i publicat al 
DOGC en data 9 de juny de 1997. 

Segons el pla territorial, l’àmbit de les ARE queda en el sòl anomenat de “Nuclis històrics i les 
seves extensions”. Segons l’article 3.4.3 del Pla territorial “D’acord amb el que disposa l’article 
1.16, el Pla no afecta les expectatives del planejament vigent pel que fa al sòl urbà i 
urbanitzable llevat dels casos en què s’assenyali de manera expressa l’objectiu de 
desclassificació total o parcial com a sòl urbanitzable de determinades peces de sòl.” Per tant 
la classificació del sòl com a urbà o urbanitzable és coherent amb les previsions del Pla 
territorial. 

De la mateixa manera, el vigent Pla General de Manresa, en virtut de la modificació puntual al 
sector est de Manresa (aprovada definitivament el 25 de gener de 2007 i publicada al DOGC el 
9 de març de 2007), classifica majoritàriament aquests sols com a sòl urbanitzable - delimitat i 
no delimitat - , i per tant la classificació del sòl un cop modificat l’ARE, seria coherent també 
amb el pla territorial.” 

 
Detall del Pla territorial parcial de les comarques centrals 

1.4.    Determinació del règim urbanístic del sòl aplicable a l’àmbit territorial resultant de 
la supressió de les ARE i indicació de l’instrument de planejament urbanístic 
municipal aplicable i les normes urbanístiques corresponents d’acord amb 
l’apartat 2 de la Disposició Addicional Vuitena. 

El Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de les Comarques Centrals 
(PDU), es va aprovar definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 13 
de març de 2009 i es va publicar al DOGC núm. 5426, de 22 de juliol de 2009. 
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El Pla General de Manresa va ser aprovat definitivament en data 23 de maig de 1997 i publicat 
al DOGC en data 9 de juny de 1997. 

Per tant, en cas que el PDU de les ARE quedi modificat, pel que fa als seus àmbits a la ciutat 
de Manresa, de tal manera que aquests deixin d’estar inclosos al PDU de les ARE, l’instrument 
de planejament urbanístic aplicable en aquest àmbit és el Pla general de Manresa, i en especial 
la modificació puntual al sector est de Manresa (aprovada definitivament el 25 de gener de 
2007 i publicada al DOGC el 9 de març de 2007), que classifica majoritàriament aquests sols 
com a sòl urbanitzable, delimitat i no delimitat. 

Amb independència del supòsit explicat anteriorment, el nou Pla d’ordenació urbanística 
municipal, podrà ordenar de nou aquests àmbits, pel que fa a la seva qualificació i classificació. 
La proposta de nova ordenació seguiria en qualsevol cas el procediment previst per a 
l’aprovació de plans d’ordenació urbanística municipals, essent per tant una tramitació per 
separat de la modificació del PDU de les ARE, tot i que amb la possibilitat de fer-se de manera 
simultània. 

1.5.    Justificació de les actuals necessitats d’habitatge del municipi en relació al que en 
el seu dia es va tenir en consideració per determinar les necessitats d’habitatge 
del PDU que va delimitar l’ARE dels sectors est de Manresa i que és objecte de la 
modificació 

Com a part dels treballs de redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal, s’ha elaborat 
una projecció de la demografia prevista al municipi en l’escenari 2031. La projecció 
demogràfica de Manresa 2011-2031 ha estat elaborada pel mètode dels components partint de 
l’estructura demogràfica del dia u de gener de 2011. Aquest mètode consisteix en projectar per 
separat els diversos fenòmens que afecten la variació de població com són la mortalitat, la 
fecunditat i les migracions. El mètode dels components té una certa complexitat a nivell de 
volum de càlculs, però com a contrapartida ofereix uns resultats ben detallats. De la projecció 
demogràfica mitjançant el mètode dels components s’obtenen els efectius per sexe i edat de 
cada any fins el 2031. Així doncs, consultant els fulls de càlcul que s’han emprat com a 
documents de treball per elaborar la projecció demogràfica de Manresa, es pot saber, per citar 
un parell d’exemples, el nombre de nenes de vuit anys que hi haurà a Manresa el dia 1 de 
gener de 2031 o bé el nombre d’homes de 87 anys que hi haurà l’any 2018. Cadascuna 
d’aquestes dades apareix triplicada ja que, per elaborar les projeccions, es defineixen tres 
escenaris: un d’alt, un de mitjà i un de baix. 

L’escenari mitjà parteix de les hipòtesis que, a dia d’avui, es consideren més plausibles. 
L’escenari baix considera una taxa de fecunditat baixa, una taxa de mortalitat alta, una 
immigració menor a la considerada en l’escenari mitjà, una emigració elevada i un saldo 
exterior reduït. L’escenari alt pren com a premisses una taxa de fecunditat alta, una taxa de 
mortalitat baixa, una immigració notòria, una emigració reduïda i un saldo exterior considerable. 

La piràmide d’edats de partida per elaborar la projecció de població de Manresa 2011-2031 
procedeix del padró d’habitants del dia u de gener de 2011. Respecte fins a quin punt les dades 
del padró són representatives de la població, un parell de consideracions han de ser tingudes 
en compte. Per una banda, les generacions incipients apareixen infrarepresentades ja que 
alguns certificats de naixement s’introdueixen amb demora i els nous habitants no figuren en el 
padró fins passat un temps. Per altra banda, el col·lectiu de la gent gran apareix 
sobrerepresentat en el padró ja que existeix una certa demora entre el moment en el qual una 
persona mor i el padró d’habitants registra el certificat de defunció. Per corregir les anomalies 
del padró, s’apliquen uns coeficients. 

L’interval de la població projectada pel dia u de gener de 2031 queda determinat, en la banda 
inferior, pels 73.270 habitants de la projecció de l’escenari baix i, en la banda superior, pels 
92.042 habitants de l’escenari alt. La població total projectada per l’any 2031 segons l’escenari 
mitjà (81.251 habitants) es situa prop del punt mitjà de l’interval. 

Per altra banda, a partir de les dades provisionals del cens d’habitatges, i creuant les dades 
amb les de cadastre, i tenint en compte l’informe sobre estocs d’habitatge realitzat per la 
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Generalitat de Catalunya, establim el nombre d’habitatges vacants a Manresa en 8.639, això és 
un 22,31% del parc total de 38.718. 

S’estableix també un paràmetre de 2,55 habitants per habitatge a la ciutat de Manresa. 

Per tant per a l’escenari alt de la previsió demogràfica es requeririen uns 35.389 habitatges. 

Per tant, amb independència del grau d’ocupació del parc existent que s’assoleixi, si que es pot 
afirmar que el fet de reduir el nombre d’habitatges previstos a les ARE no ha de significar cap 
problema en la planificació de la política d’habitatge, ja que al menor creixement de la població 
observat els darrers anys, assenyalat anteriorment, podem afegir-hi l’existència d’un estoc 
considerable d’habitatges llestos per a ser ocupats. En qualsevol cas, els motius de celeritat en 
el planejament queden fora de lloc en aquest escenari. 

El PDU és va delimitar amb la finalitat de crear sòl residencial i de subvenir el dèficit d’habitatge 
de protecció pública a les Comarques Centrals, i especialment en els municipis a on és 
delimitaven les ARE. 

La ciutat de Manresa disposa actualment de sòl en àmbits de gestió ja reparcel·lats, per a la 
construcció de 355 habitatges de protecció, que en cas es construïssin, suposarien un 
increment del 29,07% del parc actual. Per tant, a la vista d’aquestes dades es conclou que 
tampoc existeix una urgència en el fet de disposar de més habitatge protegit al municipi, no 
s’ha de confondre necessitat amb urgència. 

Els preus de les diferents promocions d’habitatges nous s’estan equiparant amb els preus de 
l’habitatge protegit, i en alguns casos aquells preus queden inclús per sota dels màxims de 
l’habitatge protegit. 

El preu mig de venda d’habitatges lliures al municipi de Manresa es equiparable en aquests 
moments al preu de venda d’habitatges de protecció oficial general, que és de 1.576,64 
€/m2útil. Per tant cal insistir en el fet que no es fa necessari disposar, amb celeritat, de nou 
habitatge de protecció al municipi destinat a la venda, donada la oferta existent d’habitatge 
lliure a preu assequible.” 

 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, diu que el 13 
de març del 2009 es va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de les Àrees 
residencials estratègiques de Catalunya a les comarques centrals. 
Aquest pla director incloïa un àmbit de 380.000 m2 situats al sector Est de Manresa. 
Aquest ARE comprèn un conjunt de polígons d’actuació i sectors de planejament. 
Les circumstàncies canviants quant a densitat d’habitatge portaren a la Llei 3/2012, de 
22 de març, anomenada Llei òmnibus, que en una disposició addicional regulava el 
procediment especial per a la modificació dels plans directors urbanístics com el que 
ha esmentat. 
Amb motiu dels treballs de redacció de POUM i de l’aprovació del document d’Avanç, 
es preveu que l’escenari demogràfic de Manresa del 2031 podrà absorbir amb escreix 
les necessitats d’estoc d’habitatge que hi hagi, o bé construït o bé que estigui en sòl 
reparcel.lat. 
Per aquest motiu l’Oficina del POUM ha preparat una Memòria justificativa de la 
supressió de l’ARE del sector Est, amb la conseqüent petició de modificació del Pla 
director urbanístic. 
Aquest procediment especial, tal com determina la Disposició addicional, consisteix en 
fer la sol.licitud directa al Conseller de Territori i Sostenibilitat, que és qui té la 
competència. 
El dictamen que es porta a aprovació i amb coherència amb l’aprovació de l’Avanç de 
Pla General, sol.licita la supressió de l’ARE del sector Est de Manresa. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que aquest és 
un tema que des del seu Grup han tractat en diverses ocasions i voldria ampliar la 
informació que ha facilitat el regidor senyor Bacardit. 
L’ARE de la Catalunya Central es va aprovar el 2009 però el Decret de les ARES és 
del 2007. 
És un decret que preveia en aquell moment posar molt sòl a disposició del sector de la 
construcció i, a més a més, disminuir els terminis necessaris per iniciar una edificació. 
El que pretenia era ajudar el sector de la construcció a seguir construint més i més 
depressa, l’any 2007, quan ja era evident per a molta gent, que hi havia una bombolla 
immobiliària que, tard o d’hora, explotaria. Potser no tothom tenia clar que ho faria com 
ho ha fet, però ja era evident per molta gent que la bombolla explotaria i malgrat tot el 
govern de la Generalitat va aprovar un Decret per facilitar la construcció massiva i 
ràpida de molts habitatges. 
El 2009, quan la bombolla ja havia esclatat, en aquest Ajuntament encara es va 
aprovar l’ARE per a Manresa. 
El GMCUP es va quedar sol votant en contra. Fins i tot va fer una campanya en què 
explicava que en aquells moments a Manresa ja hi havia 7.000 pisos buits i, malgrat 
tot, es pretenia construir massivament el sector Est. 
Aquesta llei i aquest decret no responia a les necessitats d’habitatge de la ciutat sinó 
que ho feia per seguir alimentant un model econòmic que ja en aquells moments per a 
molta gent era evident que era fallit i que ens portava al desastre, tal com ens hi ha 
portat, que és el de l’aposta per l’especulació i la construcció. 
Que el 2007 s’aprovés aquell decret és greu, però que el 2009 l’Ajuntament el 
ratifiqués, quan ja havia esclatat la bombolla immobiliària, ho troba inexplicable.  
És bo que s’hi reflexioni perquè les ARE és el paradigma de com una classe política 
en el seu moment va ser cega davant la realitat i va apostar cegament per un model 
econòmic basat en l’especulació sobretot, en el monocultiu industrial basat en la 
construcció, en l’endeutament, en la hipoteca, en potenciar encara més el sector 
financer que ens ha portat on ens ha portat. 
És bo tenir-ho present perquè sempre ens recordem dels bancs com els culpables de 
la situació en què ens trobem, i és cert que en són els principals responsables, però 
els bancs no haguessin fet el que van fer si des del poder polític no se’ls hagués 
permès, i l’ARE és un exemple claríssim de com des del poder polític es va fomentar 
l’especulació, l’endeutament i la construcció massiva i innecessària. 
El GMCUP considerava important fer aquesta reflexió el dia que per fi, cinc anys 
després, es rectifiqui, encara que tard, l’error comès, i votarà favorablement el 
dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.2 a votació, i el Ple 
l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, i 2 GMCUP), i 6 
abstencions (1 GMPSC, 3 GMPP, i 2 GMPxC), i per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
Es fa constar que la senyora Sònia Díaz, del GMPSC, es trobava absent de la sala en 
el moment de la votació. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Sanitat 
 

6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació del conveni signat 
el 15 de febrer de 2013, regulador de l’encàrrec de gestió a favor de 
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l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a la prestació dels serveis 
mínims de protecció de salut de competència local.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Sanitat, de 4 de juliol de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones 
constitueix un objectiu de primer ordre en el que els Ajuntaments i l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (en endavant ASPCAT) comparteixen competències en aquestes 
matèries. 
 
L’ASPCAT té com objecte la prestació dels serveis de la Cartera de serveis de salut 
pública i pot prestar, entre altres, els serveis mínims competència dels ens locals, 
establerts a l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública, quan 
aquests li encarreguin per mitjà d’un  conveni, d’acord amb el que estableix l’article 53 i 
l’apartat d) de l’article 17 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública. 
 
Aquest conveni és conseqüència del Conveni Marc  de relacions i obligacions entre els 
municipis i l’Agència de Protecció de la Salut, signat l’ 11 de gener del 2006 per  la 
Consellera de Salut i  els presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, per orientar els vincles i les obligacions quer es 
puguin establir entre l’Agència i els municipis. 
 
Des del 28 de febrer de 2012, ha entrat en funcionament l’ASPCAT i, d’acord amb la 
disposició transitòria 3 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública, s’ha 
subrogat en tots els drets i deures de l’agència extingida. 
 
L’Ajuntament de Manresa i l’ASPCAT volen crear un nou marc de cooperació 
interadministrativa basat en la col·laboració en la mesura que la superació dels 
conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i 
alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en 
la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el marc competencial actual, similar 
al dels països del nostre entorn econòmic i social. 
   
Que l’ASPCAT i l’Ajuntament de Manresa van subscriure originàriament el conveni de 
col·laboració l’any 2009 i que s’ha anat renovant anualment fins que ha finalitzat la 
seva actual vigència el 31 de desembre del 2011, raó per la qual les parts creuen 
necessari continuar amb la col·laboració pactada. 
 
Vistos els informes emesos per la Cap de la Unitat de Sanitat pel cap de la Secció de 
l’Oficina de Suport Jurídic , ambdós de data 3 de juliol del 2013.  
 
Per tot això, la regidora delegada de Sanitat proposa al Ple de la Corporació, previ 
informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
“Convalidar el conveni signat en data 15 de febrer del 2013 per l’ Alcalde de la nostra 
ciutat i pel secretari de Salut Pública del Departament de Salut (per assignació de 
funcions del director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya) pel qual aquest 
Ajuntament formula, a favor de l’Agència, l’encàrrec per a la  prestació dels serveis 
mínims de protecció de la salut de competència local, que s’especifiquen en l’annex al 
Text de conveni que s’adjunta.” 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE SALUT PÚBLICA ENTRE L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA  
 
Barcelona, 15 de febrer de 2013  
 
REUNITS  
 
D’una part, Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública del Departament de Salut.  
De l’altra part, el Sr. Valentí Junyent i Torras, Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa (en 
endavant Ajuntament).  
 
ACTUEN  
 
El primer, en representació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (en endavant ASPCAT), 
en virtut de les funcions que temporalment li assigna la Resolució SLT/58/2013, del conseller 
de Salut, de 22 de gener, i en compliment de les facultats que l’article 24 k) de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública, atorga al director o directora de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, i a l’empara de la Resolució SLT/1219/2012, de 4 de maig, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de 
delegació de funcions en el director o directora d’aquest ens en matèria d’aprovació de 
convenis (DOGC Núm. 6156, de 25.06.2012).  
 
El segon, en representació de l’Ajuntament, per ser-ne l’Alcalde President, per presa de 
possessió del dia 11 de juny de 2011, amb les més amplies facultats de representació de 
Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor José Luis González Leal, secretari de la 
corporació i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni, de 
conformitat amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.  
 
EXPOSEN  
 
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitueix un 
objectiu de primer ordre en què les administracions compareixents comparteixen competències 
en aquestes matèries.  
 
2. Que l’ASPCAT té com objecte la prestació dels serveis de la Cartera de serveis de salut 
pública i pot prestar entre d’altres els serveis mínims competència dels ens locals, establerts a 
l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública, quan aquets li encarreguin 
per mitjà d’un conveni, d’acord amb el que estableix l’article 53 i l’apartat d) de l’article 17 de la 
Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública.  
 
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels 
serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori, 
per assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.  
 
Que, en data 11 de gener de 2006, l’Honorable senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i 
les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut 
puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.  
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Des del 28 de febrer de 2012, ha entrat en funcionament l’ASPCAT i d’acord amb la disposició 
transitòria primera 3 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública, s’ha subrogat en 
tots el drets i deures de l’agència extingida.  
 
4. Que, en data 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’APS, va aprovar el catàleg de 
serveis de l’Agència, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/2003, de 
protecció de la salut.  
 
5. Que l’Ajuntament i l’ASPCAT volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa 
basat en la col·laboració en la mesura que la superació dels conflictes competencials en els 
aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor 
dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el 
marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.  
 
6. Que l’ASPCAT i l’Ajuntament van subscriure originàriament el conveni de col·laboració l’any 
2009 i que s’ha anat renovant anualment fins que ha finalitzat la seva actual vigència el 31 de 
desembre de 2011, raó per la qual les parts han cregut necessari continuar amb la col·laboració 
pactada.  
Que per raons de seguretat jurídica i d’organització cal que es redacti un nou conveni que es 
regirà pels següents  
 
PACTES  
 
Primer  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament a favor de l’ASPCAT 
per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen 
en l’annex d’aquest conveni.  
 
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en l’annex 
d’aquest conveni.  
 
Segon 
  
Les activitats que es relacionen en l’annex són activitats d’assessorament i suport tècnico-
jurídic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT prestaran a l’Ajuntament sense que 
aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica per a l’ens local, de conformitat amb 
la lletra a) del Pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de gener de 2006 3  
entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
L’ASPCAT, en aquelles activitats de control susceptibles de meritació de taxes, aplicarà als 
legals responsables dels establiments o activitats objecte d’aquest control el Decret Legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Taxes i preus públics de la 
Generalitat (modificat per la Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics), en relació amb l’Ordre 
SLT/75/2010, de 10 de febrer, per la qual es relacionen las taxes vigents del Departament de 
Salut amb identificació del serveis i de les quotes corresponents.  
 
Tercer  
 
El personal que portarà a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o laboral 
de l’ASPCAT adscrits en el sector, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap mena de recurs, ni 
personal, ni material.  
 
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es 
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part, l’Ajuntament també es 
compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els actes administratius 
que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest 
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conveni, així com el seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de 
les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.  
 
Quart  
 
L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de salut pública de l’ASPCAT, cada vegada 
que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació 
necessària relativa al cas de què es tracti.  
 
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes 
habituals de comunicació, però s’utilitzarà preferentment el sistema de comunicació d’oficis 
existent en el portal EACAT.  
 
Cinquè  
 
Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per dos 
representants de l’ASPCAT i dos representants de l’Ajuntament.  
 
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any.  
 
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.  
 
Sisè  
 
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter 
confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.  
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, 
dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni i no podran utilitzar-les 
per a usos diferents als previstos en el conveni, i fan constar, de manera expressa, que 
vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada 
cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu 
desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments 
ni cessions a tercers no permesos per les lleis.  
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es 
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal d’aplicació en cada cas, 
a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta 
confidencialitat sobre aquestes.  
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de 
resolució del conveni.  
 
Setè  
 
Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en 
l'àmbit territorial de Catalunya han d'emprar, almenys, el català, d’acord amb les obligacions 
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen.  
 
Vuitè  
 
L’ ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o de 
l’ASPCAT en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.  
 
Novè  
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La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni restarà 
subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents 
a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels 
treballs esmentats i en tindrà els drets morals.  
 
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a 
l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials 
o finals, en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de 
sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, 
en la reproducció que se'n dugui a terme es farà constar que el treball és propietat de 
l’ASPCAT Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o 
comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte 
d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT.  
 
Desè  
 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2016, 
si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions que constitueixen 
l’execució del seu objecte i que hagin estat dutes a terme amb anterioritat a la data de 
signatura. Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà renovar abans de la seva expiració. 
Les pròrrogues del conveni hauran de fer-se de manera expressa.  
 
Onzè  
 
Les següents seran causes de resolució anticipada del conveni:  
 

• L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.  
• L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.  
• La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.  
• Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.  
• La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 

altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Dotzè  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciós administrativa resoldre les 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.  
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el 
signen en la data damunt assenyalada. “ 
 
 
“ANNEX  
 
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Manresa de conformitat amb la relació 
d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del conveni marc 
d’11 de gener de 2006.  
 
Entre els anys 2013 i 2016 les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o la 
periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es detalla a 
continuació:  
 
Activitat  1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DE LA CONTAMINACIÓ 

DEL MEDI  
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Servei Regional  Execució de les activitats de control sanitari de les instal·lacions dels sistemes 
d’aigua sanitària de consum humà de baix risc per a la transmissió de la 
legionel·losi als establiments de càmping i caravàning d’acord amb el 
Programa integral de control sanitari als establiments de càmping i caravàning 
de l’Agència de Salut pública de Catalunya.  

Nombre/Periodicitat:  1 càmping /1 inspecció/any  
 

 
Activitat  2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DE LES AIGÜES DE CONSUM 

PÚBLIC  

Servei Regional  Activitats de control de l’aigua d’acord amb els criteris de risc sanitari i en 
funció del Programa de Vigilància de les Aigües de Consum Humà de 
Catalunya del Departament de Salut.  

Suport i assessorament en casos d’incidències greus en la xarxa de subministrament d’aigües de consum 
públic del municipi.  

Nombre/Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament  
 
Activitat  3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DELS PRODUCTES 

ALIMENTARIS.  

Servei Regional/ASPCAT  Execució del control sanitari de l’activitat dels establiments de competència 
municipal:  
a) Establiments de menjats preparats objecte del Reial Decret 3484/2000 

(BOE núm. 11, 12 de gener de 2001).  
b) Obradors de productes de pa i pastisseria.  
 
     Inclou visita d’inspecció i el traspàs d’aquesta informació a l’autoritat 

competent, per tal que pugui adoptar les mesures corresponents.  
Nombre/Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament. Màxim 3  
Suport tècnic en el cas de denúncies a establiments alimentaris en l’àmbit de seguretat alimentària. Inclou la 
visita d’inspecció i el traspàs d’aquesta informació a l’autoritat competent, per tal que pugui adoptar les 
mesures corresponents.  
Nombre/Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament. Màxim 4 denúncies / any  

Activitat  4. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE LA SALUT.  
 

Servei Regional/ASPCAT  Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i eines 
informatives adreçades als principals problemes de salut de la promoció d la 
salut  

Nombre/Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament.  
“ 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, Serveis Socials, 
Acollida i Cooperació diu que el dictamen que avui es porta a aprovació fa esment a 
les competències que comparteixen en aquest cas els Ajuntaments i l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, i un dels objectius que tenen com a primer ordre és la protecció 
de la salut a les persones.  
Aquest dictamen té com a objectiu bàsic regular l’encàrrec que l’Ajuntament de 
Manresa fa a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, en la prestació d’uns serveis 
mínims de salut pública de competència local. 
En el document queden descrits quins són els serveis mínims que s’acorden entre 
l’Ajuntament i l’Agència fins el desembre de 2016, i demana l’aprovació del dictamen. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el 
dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 
2 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC, i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMERC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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Es fa constar que el senyor Joan Vinyes, del GMERC, es trobava absent de la sala en 
el moment de la votació. 
 
L’alcalde diu que atès que hi ha tres peticions per comparèixer en el punt de les 
proposicions, s’iniciarà amb les que tenen compareixença, la 7.1, 7.2 i després la 7.6. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i la CUP per a la celebració 

de l’acte institucional per a la commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya a Manresa.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CiU, ERC i la CUP, de 
12 de juliol de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“En compliment de la proposició aprovada per aquest consistori el juliol de 2012, en 
què ens comprometíem a revisar el protocol de l'acte institucional per a la 
commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Manresa, i d’acord amb el fet que 
Manresa forma part de l’Associació de Municipis per la Independència, els Grups 
municipals de CiU, ERC i CUP, a instàncies de la ANC, 
 
Proposen 
  
 1.- A partir d’aquest any 2013, l’acte institucional de commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya inclourà els aspectes següents: 
 

• Obertura de l’acte per part de l’alcalde de la ciutat. 
• Simbologia presidida per la bandera estelada. 
• Parlament d’una personalitat convidada a glossar la diada com a data que ha 

de mobilitzar els ciutadans de cara al futur. 
• Lectura del manifest que impulsa l’ANC, de suport a la declaració de sobirania 

del Parlament de Catalunya. 
• Ofrena floral d’Ajuntament i entitats i signatura pública del manifest per part de 

les noves entitats que vulguin adherir-s’hi. 
• Cant de l'Himne Nacional de Catalunya. 

 
 2.- L’Ajuntament donarà suport a les activitats que promogui la societat civil a 
l’entorn de la celebració de l’11 de Setembre, i que s’identifiquin amb els plantejaments 
i objectius del nou protocol, i convidarà a participar-hi.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Camprubí i Casas, en representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana-Delegació de Manresa, que ha demanat per intervenir 
en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El senyor Josep Camprubí i Casas, en nom de l’ANC, diu que essencialment es  
tracta d’adequar la celebració de l’11 de Setembre a les noves circumstàncies del país 
i per això la justificació que des de l’ANC els sembla que és pertinent en aquest cas és 
la següent: 
En els darrers anys s’ha fet evident que Catalunya havia de fer passos endavant per 
tal que fos reconeguda la personalitat nacional catalana, salvaguardades les seves 
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característiques culturals i lingüístiques i eliminat l’espoli fiscal que fa tants anys que 
dura.  
L’aprovació d’un nou Estatut va semblar que obria noves possibilitats, però la seva 
redacció, la discussió posterior, les retallades substancials provinents del Congrés de 
Diputats i, sobretot, la sentència posterior del Tribunal Constitucional, van demostrar 
que la via autonòmica i estatutària s’havia bloquejat definitivament i que calia encetar 
nous recorreguts i plantejar nous objectius. 
 
La gran manifestació del 10 de juliol del 2010, organitzada per Òmnium Cultural, va 
representar l’inici visible d’aquest nou plantejament i la demostració palpable de 
l’adhesió majoritària que ja havia aconseguit. 
 
L’augment de la consciència sobiranista no va ser sobtada. El procés havia estat 
alimentat ja pels centenars de consultes municipals sobre la independència, 
convocades des de finals de 2009, entre les quals la que es va celebrar a Manresa, i 
per la pressió creixent de la societat civil catalana, que feia evolucionar els mateixos 
partits polítics cap a posicions que anaven sovint més enllà dels seus programes 
anteriors.  
 
Esclat visible d’aquest procés va ser l’extraordinària manifestació de l’11 de setembre 
del 2012, amb una participació tan gran, que la situa entre les més destacades que 
mai s’hagin portat a terme a Europa. Una manifestació que, impulsada per una nova 
organització de la societat civil, l’Assemblea Nacional Catalana, va ser un clam absolut 
a favor de la independència, que la multitud feia seu pel convenciment que era l’única 
sortida a la situació de bloqueig a què s’havia arribat.  
 
Mentrestant, organitzacions com l’Associació de Municipis per la Independència, 
aconseguia també l’adhesió majoritària dels municipis catalans, entre ells també 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Els esdeveniments posteriors han accelerat el procés. Les eleccions del 25 de 
novembre van donar com a resultat la constatació que la majoria parlamentària  estava 
a favor de la independència, i encara més majoritàriament a favor del dret dels 
catalans a decidir el seu futur, i que la crisi econòmica i la salvaguarda de l’estat del 
benestar només es poden aconseguir acabant radicalment amb l’espoli econòmic que 
pateix des de fa tant temps el nostre país. 
 
El 23 de gener del 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar una significativa 
declaració de sobirania, on feia constar que el poble català té caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà. Aquesta declaració ja ha estat recorreguda davant el Tribunal 
Constitucional, en una nova mostra d’intransigència respecte dels plantejaments 
democràtics de la societat catalana.  
 
Tenint en compte els antecedents anteriors, convé que les forces polítiques i la 
societat civil treballin conjuntament per promoure el creixement de la consciència 
nacional, el desenvolupament de les característiques lingüístiques i culturals del país i 
la millora del benestar dels ciutadans.  
Amb aquests objectius es proposa modificar el vigent protocol de celebració de la 
Festa Nacional de l’11 de Setembre, per fer-lo més adequat a les excepcionals i 
històriques circumstàncies actuals. 
La proposta és modificar el protocol existent a Manresa respecte de la festa nacional 
que té lloc cada any a la plaça del mateix nom, per tal que la celebració oficial 
manresana: 
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1- S’afegeixi al procés majoritari que viu el país de reivindicació de la sobirania 
nacional. 

2- Contribueixi a impulsar l’exercici del dret democràtic de decidir, quines han de 
ser en el futur les relacions entre Catalunya i l’estat espanyol. 

3- Que aquesta celebració oficial sigui coherent amb allò que pensen i que voten 
la gran majoria de manresans, que sigui coherent amb la Declaració de 
sobirania aprovada per una gran majoria dels diputats del Parlament de 
Catalunya, i que sigui coherent també amb l’adhesió de l’Ajuntament de 
Manresa a l’Associació de Municipis per la Independència, que ja agrupa en 
aquest moment a 670 municipis catalans. 

4- Finalment, cal canviar de protocol perquè el país ha canviat, perquè la gent ja 
ha dit prou, perquè en les eleccions del 25 de novembre, més del 70% dels 
vots manresans van anar a partits que donen suport a la Declaració de 
Sobirania del Parlament, perquè la unitat bàsica dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya gira avui entorn de la necessitat d’aconseguir un estat propi i no 
seria lògic que a Manresa es fes una celebració aigualida de la Diada Nacional. 

 
Per tant, es proposa que es canviï el que era fins ara el protocol vigent de la 
celebració de l’11 de setembre i que s’estableixi de la forma següent, tal com han 
preparat ja els Grups de Convergència i Unió, de la CUP i d’Esquerra Republicana. 
 
Un acte en el conjunt, en el moment de la celebració concreta a la plaça 11 de 
Setembre, on hi hagi una obertura de l’acte per part de l’alcalde de la ciutat i la 
hissada solemne de la bandera estelada.  
A continuació un parlament d’una personalitat convidada a glossar la Diada, no 
com a simple fet històric sinó com una data que ha de mobilitzar els ciutadans de 
cara al futur.  
Després lectura del Manifest que impulsa l’Assemblea Nacional Catalana, de 
suport a la Declaració de Sobirania del Parlament de Catalunya, ofrena floral dels 
partits polítics i entitats i signatura pública del manifest per part de les noves 
entitats que vulguin adherir-s’hi.  
Finalment, cant de l’himne nacional de Catalunya. 
 
Així mateix, l’Ajuntament donarà suport i convidarà a participar en les activitats que 
promogui la societat civil a l’entorn de la celebració de l’11 de Setembre i que 
s’identifiquin amb els plantejaments i els objectius d’aquest nou protocol. 
 
Acaba la seva intervenció dient que aquesta és la proposta que s’ha fet arribar a 
tots els Grups municipals. 
 

 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals que han presentat 
la proposició perquè intervinguin i a continuació a la resta de grups. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que atès que el 
senyor Camprubí ha comentat ja tota la proposició, intentarà no repetir-se i que només 
manifestarà el sentit del per què la presenten i la voten afirmativament. 
Explica que ara fa un any, el juliol de 2012 el ple de l’Ajuntament de Manresa ja va 
aprovar un canvi en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, en el sentit 
que comentava el senyor Camprubí, que l’Ajuntament de Manresa s’ha adherit a 
l’Associació de Municipis per la Independència i, no només això, sinó que com saben, 
en els darrers dos anys l’Alcalde ja ha rebut la Marxa de torxes per la independència, 
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hi ha l’estelada a la façana de l’Ajuntament i l’adhesió per ingressar els pagaments 
davant l’Agència Tributària de Catalunya, etc. 
Fa un any es va aprovar aquest canvi en la commemoració i avui es dóna forma a allò 
que fa un any es deia des d’aquest mateix saló de sessions. 
 
Quan el senyor Camprubí ha parlat de l’adequació de l’acte a la situació actual ja ha 
explicat una sèrie de fets i li agradaria afegir-ne un altre que és un dels temes 
recurrents i que segurament avui se’n parlarà, que és el tema del consens i la 
unanimitat o no en aquesta celebració. Creu que l’adequació de l’acte a la realitat 
actual un dels elements que juguen és que clarament el país, en aquest moment, a 
través dels seus representants del Parlament de Catalunya, ha fet una sèrie de 
votacions, la Declaració de Sobirania per exemple, va ser també feta seva per part de 
l’Ajuntament de Manresa en un altre dels plens municipals i, per tant, la situació actual 
és evident que no té aquestes unanimitats, que no hi ha consens, però que és evident 
que qualsevol procés i aquest és un procés cabdal, nuclear, fonamental del poble de 
Catalunya, qualsevol procés s’ha de fer per la via de la democràcia i davant del no 
consens el procés ha de caminar d’acord amb allò que, majoritàriament, la població 
vulgui. 
Manresa té una majoria en aquest ple municipal que clarament s’ha manifestat en 
quina direcció s’ha de fer aquest procés. També s’hi ha manifestat en les eleccions i 
en les del Parlament de Catalunya i vol remarcar això perquè en cap cas, almenys des 
de CiU sempre ho han volgut deixar clar, no es tracta de decidir que en l’acte que avui 
s’aprovarà hi aniran els bons i no hi aniran els dolents, de quins tenen més dret o 
menys. És simplement un acte que s’aprova d’acord amb el que majoritàriament 
aprovarà el Ple de l’Ajuntament, sabent que tothom és exactament per igual ciutadà 
d’aquest país i, és més, un cop el país culmini aquest procés, que l’ha de culminar 
democràticament perquè la ciutadania de Catalunya voti quina configuració de 
Catalunya vol que es tingui en el sentit de l’estructura de les nacions del món, si com a 
un estat independent o no. Tota aquesta qüestió quan s’acabi amb aquesta consulta 
democràticament establerta, és evident que guanyi la proposta que guanyi, tots 
continuaran essent ciutadans d’aquest país que és Catalunya. 
Repeteix que a Manresa la majoria del ple està votant reiteradament, i en aquest acte 
també ho deixaran clar, que el camí que majoritàriament volen és que Catalunya acabi 
esdevenint un estat dintre dels estats del món. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que no creu que 
sorprengui ningú el gest reivindicatiu que es vol donar a la Diada de Manresa. 
El GMERC entén l’enuig que ha causat entre els grups que no han estat convidats a 
consensuar la proposta, però ja que aquesta parteix del compromís pres en el Ple del 
juliol de 2012, aprovat per Convergència, la CUP i Esquerra, han recollit la proposta de 
l’ANC, adaptant-la i fent-la seva. 
Aquest consistori ja ha aprovat en diverses proposicions, manifestant el seu suport al 
procés sobiranista -com l’adhesió a l’AMI-, recolzant la Declaració de sobirania del 
Parlament i d’altres, i sempre ha estat amb el suport dels tres mateixos grups signants 
d’aquesta proposició. Aquests són els motius que han portat a no convidar-los a signar 
conjuntament. 
El vot del GMERC serà favorable a la proposició i demana el suport dels grups. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que aquesta 
proposició recupera el sentit originari i evident que té la commemoració de l’11 de 
Setembre que des del primer moment en què es va recuperar com a Diada, es va 
recuperar com a Diada reivindicativa i de lluita, mai ha estat una altra cosa, però sí que 
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és cert que durant molts anys, alguns anys en aquesta ciutat les forces polítiques 
contràries a les llibertats nacionals, a la independència, al dret a l’autodeterminació, 
havien imposat un model de celebració estrictament folklòric, aigualit i sense contingut 
polític.  
Avui es recupera el sentit originari de la reivindicació de l’11 de Setembre i es posa al 
servei de la reivindicació de les llibertats nacionals, com entenen que no pot ser d’altra 
manera. 
El GMCUP considera que és una proposta absolutament encertada i que l’únic defecte 
que se li podria trobar és que arriba uns 10 o 15 anys tard. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el seu 
Grup respecta la proposició presentada pels Grups que l’han signat, però que no la 
comparteix perquè han posat la barrera de l’estelada, bandera que no comparteix 
perquè la seva és la vermella tribarrada i que ho celebrarà com cada any fa amb la 
resta de partits a Manresa. 
Creu que suposa apartar una quantitat de persones que pensen diferent dels grups 
polítics que l’han presentat i ho celebrarà amb tota la il·lusió i el catalanisme com 
sempre ha fet. 
Acaba la seva intervenció dient que el vot del GMPxC serà contrari. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que algú ja 
ha fet esment que hi hauria grups que parlarien del tema del consens i és evident que 
hagin de parlar d’aquest tema perquè és cert que no tots els grups municipals de 
l’Ajuntament, els dos darrers anys, participaven del que era l’acte institucional d’aquest 
Ajuntament, que no l’únic acte reivindicatiu d’aquesta ciutat.  
És cert que no hi participaven uns perquè en el moment que es va establir el protocol 
de consens de totes les forces polítiques, o més ben dit, de tots els grups municipals 
amb representació a l’Ajuntament de Manresa, la CUP en aquell moment no hi era, i 
entenen que això era un element que calia rectificar. El resultat no sap quin seria, però 
calia rectificar i que la CUP havia d’integrar-se en les converses de consens que 
possibilitessin un acte institucional.  
Diu que és cert que hi havia una altra força política, ERC, que feia dos anys que no hi 
participava, dos anys que feia que no governava la ciutat de Manresa i que també va 
conformar i va signar el tema del document de consens de totes les forces polítiques. 
S’està parlant d’un acte institucional que no és un acte de reivindicació que pugui fer 
qualsevol partit polític o fins i tot qualsevol entitat o persona a títol personal el dia de la 
Diada. És un acte institucional amb el qual s’ha de procurar que la representació de 
l’Ajuntament de Manresa estiguin tots els ciutadans el màxim de representats o que 
s’intenti representar, i diu intenti i parla en cas hipotètic. 
Fins ara hi havia qui hi havia i estaven representats els que hi havia i consens significa 
renunciar a moltes coses també, i acceptar-ne moltes d’altres, per part de tothom, que 
ningú s’equivoqui. Que hi ha qui ha estat molts anys participant-hi perquè era un acte 
institucional, havent de renunciar a moltes coses i d’aguantar certes altres, però amb 
molt de gust. 
D’altra banda, quan es parla que hi ha un acord de forces polítiques que són molt 
legítimes, i que no posa en dubte, però si es parla de fer un acord de consens, com a 
mínim, el que es demana és que a un el cridin per seure a la taula. A ningú se li 
escapa la possibilitat de poder participar amb dir, hem de rectificar aquest protocol, és 
l’acord de ple de fa un any, s’ha d’adaptar a les noves realitats... 
Tots aquests arguments els semblen molt bé però com a mínim asseure’s, parlar-ne i 
convidar-los a estar a la taula i potser s’acabin integrant, potser facin les seves 
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aportacions, o potser està tot tan encotillat i tan clar, perquè és un document que 
potser no s’hi sentin a gust i diguin: “Cap problema, facin-s’ho vostès.” 
Com a mínim, el consens passa per parlar-ne amb tots els grups municipals de 
l’Ajuntament per intentar aglutinar el màxim de representació ciutadana, cosa que no 
s’ha fet i com que no s’ha fet, per al GMPP no és l’acte institucional de la ciutat de 
Manresa, sinó un acte de partit, legítim, i una de les coses que més els sap greu és 
que el símbol que s’utilitzarà no és ni la bandera de Catalunya. 
Acaba la seva intervenció dient que són lliures de fer l’acte que vulguin i que vulguin 
promoure, però d’aquesta tipologia en què no hi ha ni la simbologia del país en l’acte 
reivindicatiu de l’11 de Setembre, tampoc hi poden col·laborar, i el vot del GMPP serà 
en contra de la proposició. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que per al seu 
grup aquesta moció resulta del tot decebedora, no pel contingut sinó per la manera 
com s’ha dut a terme i com els ha arribat. 
La Diada de l’11 de Setembre a Manresa, des de fa 13 anys, és un acte institucional, 
no polític, diu al senyor Majó, pactat i consensuat, no imposat, ja que el GMCUP no hi 
era al principi, però pactat i consensuat amb tots els partits polítics que participaven i 
formen part d’aquest Consistori. 
El GMPSC entén que la Diada representa a tots els catalans i catalanes i quan es diu 
tots, com deia el senyor Llobet, que no hi ha cap intenció de separar, inevitablement 
s’està separant, i d’alguna cosa que alguns se sentien orgullosos d’aquest Ajuntament, 
és que com a acte institucional s’intentava que tothom pogués participar i s’hi sentís 
còmode. Per què? Perquè era un acte institucional i no polític i no partidista. 
 
El GMPSC lamenta que per modificar aquest acte institucional no s’hagi buscat aquest 
consens i no s’hagi comptat amb ell, ja que sempre que ha calgut els han trobat per 
pactar, per proposar, per dialogar i creu que sempre s’han avingut a fer propostes, fins 
i tot, en un acte com aquest s’haguessin trobat per poder arribar a acords. No fa gaire 
van asseure’s amb l’alcalde i algun regidor més per organitzar un acte per 
commemorar els tres-cents anys del 1714 i creu que es va arribar a acords, a 
consensos i només parlant-ne. Per això els sap greu i se senten dolguts. 
 
Diu a la senyora Estefanell que no li digui que entén l’enuig dels partits que no han 
estat convidats, ho sent molt, però creu que no els entén, perquè no s’han dignat 
convidar-los a parlar. Si s’hagués dignat a convidar-los els hauria entès. 
El GMPSC només demanava diàleg. Sempre que s’ha hagut de pactar alguna cosa 
són els primers a ser-hi i precisament alguns encara els acusen que no fan una 
oposició prou forta. Per què? Perquè com a oposició estan disposats a pactar quan fa 
falta i en aquest acte se sent igual de catalana que qualsevol altra, encara que no 
vulgui la independència i amb aquesta proposta que presenten ella i els seus 
companys se senten exclosos.  
Sense entrar a valorar el contingut de la proposició, només els hauria agradat formar-
hi part i poder-hi participar. 
Per les raons exposades el GMPSC votarà en contra de la proposició. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Camprubí per al torn de rèplica. 
 
 
El senyor Josep Camprubí i Casas, en nom de l’ANC, diu que no es tracta de 
comentar el procediment intern de l’Ajuntament en aquestes qüestions, però sí que vol 
remarcar que de cap manera es tracta d’un acte partidista. Al menys hi ha tres partits 
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polítics que hi donen suport, per tant, no es tracta d’un acte partidista, es tracta 
d’adequar la celebració a les noves circumstàncies del país.  
Aquesta és la qüestió fonamental. El país s’ha mogut i no està, ni de lluny, en la 
situació de quan es va signar el protocol inicialment. Hi ha partits que no s’han mogut, 
o que s’han mogut però han tirat enrere en lloc d’anar endavant. 
Al seu entendre és absolutament incorrecte pensar que el PP se senti dolgut perquè 
ha estat exclòs.  
Pregunta: Qui ha exclòs a què? Ha estat exclòs? O s’ha exclòs el mateix PP?. I no es 
refereix ara a les persones que formen part del Grup municipal. Es refereix al paper 
que el PP té en aquest moment en tot el procés.  
El PP s’ha autoexclòs des del moment que va manipular el Tribunal Constitucional per 
tal que donés una determinada sentència.  El PP s’ha autoexclòs des del moment en 
què té en aquest moment un procés recentralitzador com feia molts anys que no es 
veia. El PP s’autoexclou pel fet de presentar una llei Wert, que és una de les lleis més 
discutides i més poc participades que hi ha a l’estat espanyol els últims anys. Aquesta 
és l’autoexclusió del PP. 
 
Pel que fa al Partit Socialista no el posa en el mateix sac que el PP, però s’ha de 
reconèixer que el Partit Socialista s’ha mogut, no endarrere com el PP, s’ha mogut una 
mica endavant però a una velocitat geològica. S’ha de moure més. 
Demana als representants del Partit Socialista a l’Ajuntament de Manresa que siguin 
valents i que plantegin les coses tal com les havien plantejat anys enrere quan eren un 
dels partits de la centralitat a Catalunya. Ara no ho són, el país s’ha mogut i s’han 
quedat enrere, per tant, aquesta és la qüestió fonamental. Es tracta de demanar als 
partits polítics que trobin la centralitat corresponent, mantenint la seva visió política 
concreta, sàpiguen que en aquest país hi ha una gran majoria a favor del dret a decidir 
i a favor d’una nova relació amb l’Estat. 
 
Sobre el procediment d’incorporar-se a aquesta qüestió, a nivell intern de l’Ajuntament,  
d’una forma o d’una altra, no hi entrarà, però creu que el que queda clar és que la 
posició del Partit Socialista ha estat fins ara massa poc valenta i massa endarrerida 
respecte del moviment que ha fet el país i que la posició del PP no només s’ha mogut 
sinó que ho ha fet en direcció contrària, això explica segurament les diverses 
reaccions dels grups municipals. 
Acaba la seva intervenció dient que aquest no és un debat de política general. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals per al torn de rèplica. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que en relació a 
les qüestions de forma a què s’han referit un parell de grups, és evident que si hi ha 
grups polítics que més enllà del contingut, senten que les formes no han estat 
correctes, cal entomar-ho sabent que els culpables no són mai uns de sols i potser tots 
plegats no han trobat la manera de parlar de segons quines qüestions, però com a 
grup majoritari i equip de govern, segur que qui més responsabilitat té és el grup que 
representa i cal que quedi dit. 
No entrarà en cap debat de política general, però sobre el tema de l’acte institucional o 
de partit, cadascú té les seves opinions, però li sembla que val la pena anar a un fet 
claríssim i que tots els presents en aquest saló de plens tenen clar, qualsevol acord de 
ple, és un acord de l’Ajuntament de Manresa, no és un acord de partits.  
Són acords que si no són votats favorablement per tots 25, són uns acords no 
unànimes, no consensuats, però un acord adoptat pel ple és un acord de la institució 
de l’Ajuntament de Manresa. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que tots  
plegats haurien de fer un esforç de sinceritat. El seu grup no està d’acord amb la 
Constitució espanyola i no la celebra el 6 de desembre. Tampoc està d’acord amb el 
que simbolitza el 12 d’octubre i no ho celebra. 
Si hi ha qui no està d’acord amb el que simbolitza l’11 de Setembre, que és la 
reivindicació de les llibertats nacionals, que és sobretot el dret a l’autodeterminació i 
també a la independència, però sobretot el dret a l’autodeterminació, que es pugui 
decidir el nostre futur, si no estan d’acord amb això que no ho celebrin, o que ho 
celebrin d’una altra manera. Siguem sincers, no ens escudem en la qüestió de les 
formes -si em vas convidar a la reunió o em vas trucar o no-.  
L’11 de Setembre significa el que significa i si hi estan d’acord vinguin a celebrar-ho i si 
no, que facin el que vulguin però no es queixin. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que en relació 
al que acaba de manifestar el senyor Majó, que no celebren la Constitució i altres 
actes, ho respecta però no entén, i respecta que s’hi vagi, que un se senti 
independentista i després el dia de la Guàrdia Civil es vagi allà i quan es canti l’himne 
es posi ferm i l’escolti. 
  
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que no té 
cap necessitat de parlar de política general, la d’Espanya ja la fan al Congrés i al 
Senat i la de Catalunya la fan al Parlament de Catalunya i el que tingui vocació de 
política es presenti a unes eleccions i que el poble el voti, no cal que els vinguin a 
donar lliçons del que és la democràcia i la representativitat del poble. 
Vol deixar clar que s’està parlant de la ciutat de Manresa i el seu Grup municipal parla 
de Manresa i un acte institucional és un acte institucional de l’Ajuntament de Manresa, 
amb un acte reivindicatiu com és l’11 de Setembre, i és el que és i el que era fins ara, i 
el que serà a partir del moment que s’aprovi el que es proposa, però no diguin que 
estan plantejant el dubte que sigui democràtica aquesta decisió, en absolut, és 
democràtica, però aquesta decisió, que és important, que és la representació del poble 
en un acte reivindicatiu de la Diada de Catalunya, sigui l’acte institucional de 
l’Ajuntament de Manresa, perquè no ho és, perquè per no tenir, no tindrà la bandera 
de Catalunya. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu al senyor Majó 
que no cal que li digui que no sap el que és l’11 de Setembre. En tot cas entén que el 
que està intentant imposar és un únic pensament o una única visió del que per a ell és 
l’11 de Setembre. 
Entén que l’11 de Setembre és la festa dels catalans i les catalanes i que, anant a 
buscar la història, se l’ha estudiat força en tots els actes que s’estan organitzant arran 
de tots aquests temes, però la diferència és que el senyor Majó exclou i ella no. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, i el Ple l’aprova per  16 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 9 vots negatius (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la declaració de no festius 
els dies 12 d’octubre i 6 de desembre. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juliol de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que després de l'11 de setembre del 2013 han canviat moltes coses en la 
consciència política dels veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, entre elles la 
determinació de la ciutadania per a realitzar accions decidides en defensa de la cultura 
i nació catalanes. 
 
Atès que els dies previs al passat 12 d’octubre, multitud d'escoles, ajuntaments i fins i 
tot empreses i comerços van mostrar la seva disconformitat en la celebració d’unes 
festivitats que no es reconeixen com a pròpies i van explicitar-ho acudint als seus llocs 
de feina com qualsevol altre dia laborable.  
 
Atès que la intenció de treballar el dia 12 d'octubre i el 6 de desembre és una 
conseqüència de la manca d'identificació del poble català amb unes festivitats que no 
considera pròpies. 
 
Atès que el 12 d'octubre té els orígens en el "Día de la Raza", que el franquisme 
transformà en "Día de la Hispanidad" (nom que, com l'esperit franquista de la festa, 
encara perdura), i que des de fa gairebé un segle és la “Fiesta nacional de España”. 
Atès que aquesta “Fiesta de la Hispanidad” és en realitat la celebració de l'arribada de 
Cristòfol Colom a Amèrica (que alguns encara volen fer passar com a descobriment), i 
per tant, la celebració del consegüent intent de genocidi de les cultures americanes 
natives.  
 
Atès que el 6 de desembre es celebra la Constitució Espanyola, un document que s’ha 
fet servir tantes vegades per imposar voluntats contra el nostre poble, que nega la 
realitat nacional diferenciada, que s'ha utilitzat per intentar abolir el sistema 
d’escolarització en català i que amenaça amb una intervenció militar en el suposat cas 
que el nostre país vulguin exercir el dret a l’autodeterminació (principi fonamental dels 
drets humans).  
 
Demanem:  
 
1. Declarar a efectes administratius els dies 12 d’octubre i 6 de desembre, jornades 
laborables per al conjunt de l’administració i empreses municipals. 
 
2. Acordar conjuntament amb els representants del personal, dues festivitats en 
substitució de les anteriorment derogades, que tinguin una significació més pròpia del 
poble català, com per exemple el 23 d’abril, diada de Sant Jordi.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CiU i la CUP, de 18 de juliol 
de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Substituir el redactat dels acords pel següent: 
 
“Posar a debat amb els representants dels treballadors municipals la possibilitat de 
treballar les jornades del 12 d’octubre i del 6 de desembre a canvi d’unes altres 
jornades”.” 
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L’alcalde assenyala que amb relació a aquest punt de l’ordre del dia també s’ha 
sol·licitat una compareixença i, tot seguit, cedeix la paraula al senyor Marc Oliveras 
Serras que és treballador de l’Ajuntament de Manresa i que intervé a través d’una 
petició de l’Associació Cultural Batzac. 
 
 
El senyor Marc Oliveras, com a treballador de l’Ajuntament de Manresa i a través de 
l’Associació Batzac, diu que després de l’11 de setembre de 2013 han canviat moltes 
coses en la consciència política dels catalans, entre elles la determinació per realitzar 
accions decidides en defensa de la cultura i la nació catalanes. 
 
També diu que els dies previs al passat 12 d’octubre moltes escoles, ajuntaments, 
empreses i comerços van mostrar la seva conformitat amb la celebració d’unes 
festivitats que no reconeixien com a pròpies i així ho van explicar acudint als llocs de 
feina. 
 
Atès que la intenció de treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre és una 
conseqüència de la manca de identificació del poble català amb unes festivitats que no 
considera pròpies. 
 
Atès que el 12 d’octubre té els orígens en el Dia de la Raza que el franquisme va 
transformar amb el Dia de la Hispanitat, el qual encara perdura com l’esperit franquista 
de la festa i que des de fa gairebé un segle és la Festa nacional d’Espanya. 
 
Atès que la Festa de la Hispanitat és en realitat la celebració de l’arribada de Cristòfor 
Colom a Amèrica, sobre el que diu que hi ha qui encara ho vol fer passar com a 
descobriment, diu que en realitat es tracta de la celebració d’un intent de genocidi de 
les cultures americanes natives. 
 
Atès que el 6 de desembre se celebra la Constitució Espanyola, del qual diu que és un 
document que s’ha fet servir moltes vegades per imposar voluntats contra el poble 
català, que nega la realitat nacional diferenciada, que s’ha utilitzat per abolir el sistema 
d’escolarització en català i que amenaça amb una intervenció militar en el cas de que 
Catalunya vulgui exercir el dret a l’autodeterminació. 
 
Per tot això que ha explicat, el senyor Marc Oliveras diu que demanen, en primer lloc, 
declarar a efectes administratius els dies 12 d’octubre i 6 de desembre jornades 
laborables per al conjunt de l’administració i empreses municipals i, en segon lloc, 
acordar amb els representants del personal dues festivitats en substitució d’aquestes 
dues i que tinguin una significació més propera al poble català. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, es remet a les 
explicacions del senyor Marc Oliveras pel que fa al sentit de la moció.  
 
Diu que aquesta moció neix d’una petició del senyor Marc Oliveras i altres treballadors 
de l’Ajuntament de Manresa que no se sentien còmodes amb aquestes celebracions i 
per buscar una alternativa a aquesta incomoditat, no només d’alguns treballadors 
d’aquesta casa sinó de molts catalans i catalanes que han demostrat a Manresa i en 
altres llocs el no celebrar aquestes festes espanyoles. 
 
Diu que són dues festes que el poble català no les sent com a pròpies, no només pel 
fet que són d’àmbit espanyol sinó perquè són dues festes que creuen que són 
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especialment desafortunades: la del 12 d’octubre, que abans es coneixia com el Dia 
de la Raza i que ja venia d’abans però que el franquisme va fer seva i la va dotar de 
contingut, i que encara perdura a dia d’avui. En tot cas, diu que no deixa de ser la 
celebració dels que alguns anomenen descobriment però que en realitat va ser l’espoli 
dels pobles americans natius.  
 
Pel que fa al Dia de la Constitució diu que tothom sap el que significa actualment la 
Constitució Espanyola, de la que diu que segurament és l’arma més poderosa per 
lluitar contra els drets del poble català, que s’ha utilitzat per intentar acabar amb la 
llengua i amb tots els drets. Diu que en un dia com avui no es pot oblidar que la 
persona encarregada de fer complir l’esperit d’aquesta Constitució és una persona que 
tenia carnet polític del PP, que el Tribunal Constitucional s’utilitza políticament per 
actuar en contra de les llibertats del poble català, i en aquest sentit, el que demanen és 
que els treballadors municipals no facin festa. 
 
Com que saben que és un tema dificultós i que de cap manera es pot decidir passant 
per sobre dels treballadors municipals, diu que han arribat a un acord amb CiU on es 
deixa clar que el primer que s’ha de fer és encetar un diàleg amb els representants 
dels treballadors per intentar arribar a un acord que faci possible que els treballadors 
que ho vulguin no hagin de fer festa en aquestes dates. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, comenta que el 
senyor Jordi Masdeu ja ha explicat la proposició i, per tant, només aclareix que el que 
proposa la moció té lògica, sobretot tenint en compte la proposició anterior a aquesta 
que justament acaben d’aprovar i amb el fet de que Manresa formi part de l’Associació 
de Municipis per la Independència, etc. 
 
Diu que val la pena tenir en compte tot això, però també diu que és veritat que tal i 
com estaven redactats els acords de la moció de la CUP es decidien ja els dies que 
haurien de ser festius, i més enllà de poder-ho posar en coneixement i a discussió dels 
treballadors tampoc el Ple té la competència per decidir quins dies són laborables o 
no. Per això diu que el que s’ha de fer és redactar els acords d’una altra manera per 
fer que la gent pugui anar a treballar a canvi d’un altre dia. Amb tot, se n’haurà de 
parlar ja que és imprescindible debatre-ho amb els treballadors per veure de quin 
volum s’està parlant i com funcionarà la logística, perquè diu que és evident que 
l’Ajuntament ha de funcionar obligatòriament com pertoca. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, assenyala que el seu 
grup votarà favorablement la moció. Diu que en el Ple d’avui, per diversos temes de 
l’ordre del dia, ha tocat parlar del que significa el dret de reivindicar, el dret de sentir la 
llibertat, el dret de l’autodeterminació i també el dret a escollir les dates festives amb 
les quals hom se sent identificat.  
 
Sobre això últim diu que és evident que els catalans difícilment trobaran el seu encaix 
amb el 12 d’octubre, perquè més que un descobriment aquesta data significa l’esperit 
colonitzador de l’estat espanyol que, de fet, els catalans han patit sempre i encara 
pateixen. Diu que ERC no se sent identificada amb aquesta data del 12 d’octubre, tot i 
que han repassat les efemèrides d’aquest dia i no han trobat res amb el que es 
poguessin identificar, al contrari, han trobat un altre 12 d’octubre llastimós, el del 1707 
quan les tropes borbòniques en la Guerra de Successió el primer que fan a l’entrar a 
Lleida és assassinar a més de 700 lleidatans i lleidatanes. Per tant, diu que no hi ha 
cap element que els faci identificar amb aquesta data. 
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I sobre el 6 desembre diu que significa la Constitució que va fer que quedés fet a 
miques l’últim Estatut aprovat pel poble de Catalunya. Diu que ERC el que vol és 
començar a escriure ràpidament la constitució de la república catalana, per això  
difícilment troben encaix amb aquesta altra data. Per tot això, el senyor Joan Vinyes 
diu que ERC donarà suport a la moció. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2 del GMCUP, amb l’esmena del GMCiU i 
GMCUP incorporada, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC i 2 
GMCUP) i 9 vots negatius (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, es declara 
acordat el següent: 
 
“Atès que després de l'11 de setembre del 2013 han canviat moltes coses en la 
consciència política dels veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, entre elles la 
determinació de la ciutadania per a realitzar accions decidides en defensa de la 
cultura i nació catalanes. 
 
Atès que els dies previs al passat 12 d’octubre, multitud d'escoles, ajuntaments i fins i 
tot empreses i comerços van mostrar la seva disconformitat en la celebració d’unes 
festivitats que no es reconeixen com a pròpies i van explicitar-ho acudint als seus llocs 
de feina com qualsevol altre dia laborable.  
 
Atès que la intenció de treballar el dia 12 d'octubre i el 6 de desembre és una 
conseqüència de la manca d'identificació del poble català amb unes festivitats que no 
considera pròpies. 
 
Atès que el 12 d'octubre té els orígens en el "Día de la Raza", que el franquisme 
transformà en "Día de la Hispanidad" (nom que, com l'esperit franquista de la festa, 
encara perdura), i que des de fa gairebé un segle és la “Fiesta nacional de España”. 
 
Atès que aquesta “Fiesta de la Hispanidad” és en realitat la celebració de l'arribada de 
Cristòfol Colom a Amèrica (que alguns encara volen fer passar com a descobriment), i 
per tant, la celebració del consegüent intent de genocidi de les cultures americanes 
natives.  
 
Atès que el 6 de desembre es celebra la Constitució Espanyola, un document que s’ha 
fet servir tantes vegades per imposar voluntats contra el nostre poble, que nega la 
realitat nacional diferenciada, que s'ha utilitzat per intentar abolir el sistema 
d’escolarització en català i que amenaça amb una intervenció militar en el suposat cas 
que el nostre país vulguin exercir el dret a l’autodeterminació (principi fonamental dels 
drets humans).  
 
Demanem:  
 
“Posar a debat amb els representants dels treballadors municipals la possibilitat de 
treballar les jornades del 12 d’octubre i del 6 de desembre a canvi d’unes altres 
jornades”. 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per debatre primerament les proposicions amb 
sol·licitud de compareixença. Tot seguit es passa al punt 7.6, atès que hi ha una 
sol·licitud de compareixença. 
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7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a les feineres i cuineres 
de les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya és titular de 44 llars 
d'infants a tot Catalunya. D'aquestes, 15 reben els serveis de neteja i cuina mitjançant 
concessió a empreses alienes, que ocupen 69 treballadores en tot el territori. És el cas 
de les llars d'infants La Ginesta i L'Espurna de Manresa, i els Barrufets de Sant Joan 
de Vilatorrada. 
 
Fa pocs dies, aquestes 18 treballadores han sabut que el Departament d'Educació té 
la intenció de prescindir, a partir del 31 d'agost, de les empreses contractades que 
presten aquests serveis i cobrir el servei que fan amb personal propi o procedent de la 
borsa de treball del Departament.  
 
La nova planificació del servei triplica la ràtio de metres quadrats per persona/hora i 
comporta una reducció d'entre mitja i una jornada laboral per centre. Actualment la 
borsa de treball és tancada i les treballadores afectades no hi poden accedir. 
 
El fet que les concessions actuals fa 3 mesos que van ser adjudicades és el motiu que 
addueixen les empreses concessionàries per no indemnitzar ni recol·locar les 
treballadores, a pesar que fa entre 20 i 30 anys que formen part de les comunitats 
educatives dels centres. 
 
Per tot plegat, el Grup municipal d'Esquerra Republicana a l'ajuntament de Manresa 
proposa els següents  
 
ACORDS 
 
Primer- Demanar al Departament d'Educació que obri la seva borsa de treball a les 
treballadores afectades per la cancel·lació de la concessió a empreses externes del 
serveis de neteja i cuina, i que reconegui a aquestes treballadores l’antiguitat laboral i 
l’experiència en el servei. 
 
Segon- Crear una borsa de treball pròpia de l'Ajuntament, per cobrir possibles baixes 
en els serveis de neteja i cuina d’equipaments municipals, que valori l'antiguitat i 
experiència de les persones que s’hi inscriguin.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CiU i ERC a la 
proposició d’ERC, de 18 de juliol de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“De les 44 llars d'infants de titularitat de la Generalitat, tres són a Manresa. En dues 
d'aquestes, els serveis de cuina i neteja s'estan realitzant mitjançant concessió 
administrativa. 
 
El Departament d'Ensenyament ha mostrat la intenció que, a partir del proper curs 
escolar, aquest servei deixi de ser realitzat per empreses alienes a l'administració i 
sigui cobert a través de personal propi o procedent de la pròpia borsa de treball. 
 
Les treballadores que estan realitzant el servei actualment manifesten que no tenen 
garantida la recol·locació o la indemnització per part de les seves empreses. 
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En aquests moments s’està en plenes negociacions. D’entrada, ja s’ha acordat una 
pròrroga en la prestació del servei fins al 31 de desembre. 
 
El Ple ACORDA 
 
Instar la Generalitat i les empreses que actualment realitzen aquests serveis de cuina i 
de neteja que cerquin les mesures més beneficioses per a les treballadores, com 
poden ser prorrogar temporalment la concessió del servei, la recol·locació en altres 
tasques desenvolupades per les empreses i/o facilitar la seva incorporació a la borsa 
de treball amb el màxim reconeixement possible de la seva experiència i antiguitat.” 
 
 
L’alcalde indica que en aquest punt, CCOO ha sol·licitat una intervenció per defensar 
la moció 7.6 i cedeix la paraula a la senyora M. Carme Echalecu Gutiérrez que 
compareix al Ple en representació de les treballadores de les llars d’infants Ginesta, 
Espurna i Barrufets. 
 
 
La senyora M. Carme Echalecu s’adreça als regidors de l’Ajuntament de Manresa 
per tal de donar a conèixer la greu situació que en aquest moment pateix el personal 
de neteja i cuina de les llars d’infants de la Generalitat de l’Espurna i la Ginesta de 
Manresa, i de Barrufets de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Comenta que pocs dies abans d’acabar el curs els va arribar la confirmació de que el 
Departament d’Educació, a partir del proper curs, prescindia de les empreses 
subcontractades que donen el servei de neteja i cuina a 16 llars d’infants arreu de 
Catalunya amb un total de 70 treballadores, de les quals 18 afecten al Bages. 
 
Demanen perquè les treuen dels seus llocs de treball si aquests no desapareixen, i a 
més, si amb la reestructuració del seu personal no cobreixen tots els llocs de treball. 
Suposen que deuen ser personal més fàcil de fer fora, ja que Ensenyament mai els ha 
volgut reconèixer com a part dels equips de les llars. 
 
Diu que l’any 1996, després d’una vaga de 17 dies van aconseguir un contracte fix de 
centre, les mateixes vacances i un petit plus. Diu que els contractes de les companyes 
que han entrat després tenen pitjors condicions. Des del 1982 que va començar la 
contractació d’empreses amb la llar d’infants Espurna han tingut igualtat de feina i 
desigualtat de condicions de treball. Comenta que per a Ensenyament els seus llocs 
de treball no tenen nom. Es pregunta si els importa els problemes que aquesta situació 
els aporta, com per exemple com podran trobar una nova feina essent dones majors 
de 40 o 50 anys quan a més el pes familiar depèn del seu salari. Explica que justament 
el dia anterior van estar informant d’aquesta situació al Parlament i que la senyora 
Rigau els va comunicar que per a ella la solució passava per allargar la 
subcontractació a les empreses fins el 31 de desembre d’aquest any a fi de donar 
temps perquè aquestes empreses les recol·loquessin. Però diu que les empreses, uns 
dies abans de plegar, cap el dia 15 de juny, els van notificar que no tenien llocs per a 
elles i que no els podien mantenir les condicions de treball, és a dir, que allargar la 
data tampoc seria cap solució i només faria que prolongar el problema uns mesos. 
 
Demana que aquests problemes, que també són els problemes amb els que es troben 
milers de persones, siguin també els problemes dels representants dels ciutadans. 
Demana que el silenci no sigui còmplice de l’arbitrarietat de la Generalitat i que no 
s’oblidin d’elles, encara que només siguin 70 treballadores.  
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Agraeixen a ERC que hagin entrat aquesta moció que possibilita que puguin exposar 
la situació que estan vivint, i també a CCOO per ajudar-les en tot moment. Així mateix, 
demanen el vot favorable dels assistents a la moció. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, agraeix el retrat 
que ha fet la senyora M. Carme Echalecu en primera persona sobre com les 
treballadores de les llars d’infants afectades estan vivint la més que probable pèrdua 
dels seus llocs de treball. 
 
També agraeix la col·laboració de l’equip de govern per consensuar una proposició 
conjunta davant de la impossibilitat legal de tirar endavant un dels acords de la seva 
proposició inicial, la creació d’una borsa de treball municipal, ja que la relació de 
treballs de l’Ajuntament de Manresa no contempla aquests serveis. 
 
Diu que és cert que el col·lectiu afectat és petit numèricament i que a la ciutat hi ha 
molts treballadors i treballadores a l’atur i d’altres que com elles estan en risc de 
perdre la feina, però la condició de vulnerabilitat d’aquestes treballadores és el que els 
ha fet presentar la proposició. Diu que són dones que han dedicat entre 20 i 30 anys a 
ajudar a construir la comunitat educativa de les llars d’infants on treballen. Això les 
situa en una franja d’edat de difícil recol·locació tot i la molta experiència en una feina 
poc qualificada i valorada. Per aquests motius demanen al Departament i a les 
empreses concessionàries que es replantegin els posicionaments actuals, negociïn la 
sortida més satisfactòria amb les treballadores recol·locant-les o facilitant la seva 
incorporació a la borsa de treball del Departament, reconeixent-les la seva experiència 
i antiguitat. Per tot això, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, agraeix al grup 
d’ERC per haver-se avingut a una mediació en aquesta proposició que permetés que 
CiU no hagués de posicionar-se en contra, perquè tal i com estava redactada no 
donava maniobra a l’equip de govern per acceptar-la atès que proposava coses que 
legalment, en aquest moment, no es podien desenvolupar. 
 
Feta aquesta consideració, diu que entenen la voluntat de buscar ponts d’apropament 
entre una situació que esdevé greu com és la possible pèrdua d’un lloc de treball i 
comenta que, per les circumstàncies que tothom ja coneix i que no val la pena 
recordar a cada moment, a vegades les instàncies han de prendre decisions a 
contracor però que forçosament són imprescindibles. Tot i així, entenen que sí que 
s’ha de fer tot el possible per tal que la Generalitat, que és l’administració actuant 
responsable d’aquests serveis i de les empreses contractades, busqui una alternativa. 
Troba positiu l’ajornament en el temps fins al 31 de desembre perquè pensa que d’ara 
al setembre no hi ha possibilitat de vehicular-ho, però que del setembre a fins a finals 
d’any les empreses subcontractades poden tenir més cintura per col·laborar amb la 
Generalitat i mirar de buscar solucions alternatives que puguin donar continuïtat en el 
si d’un altre lloc de treball, si més no, a la majoria dels casos. Per aquests motius diu 
que votaran a favor de la moció amb l’esmena incorporada. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que al 
seu grup els agrada veure com la resta de grups s’estan afegint a portar gent al Ple 
perquè expliquin el que creguin que han d’explicar, ja sigui per exposar la preocupació 
pels seus problemes o la voluntat d’arreglar-los.  
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Sobre aquest cas en concret ressalta que el col·lectiu de les llars d’infants és un dels 
col·lectius més precaris i maltractats històricament i no li sembla bé que a sobre els 
passin aquestes coses. Per això creu que és de justícia que com a Ajuntament es 
posicionin a favor dels drets d’aquestes treballadores. Per això el seu grup votarà a 
favor de la moció i l’esmena. 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, troba que es veu la 
mala gestió de la Generalitat, concretament del Departament d’Educació, cap a les 
treballadores de les llars d’infants.  
 
Pregunta si el nou personal que portaran serà de Manresa o de la comarca o bé si 
vindran de fora, perquè troben absurd despatxar gent que fa 20 o 30 anys que estan 
treballant en aquests centres, que a sobre no cobraran i que no tindran cap opció 
d’una borsa de treball. Si ve gent de fora pensa en els desavantatges pel tema dels 
desplaçaments, pel desplaçament en si i perquè a la pràctica faran menys feina 
perquè tindran menys temps. 
 
Esperen que la Generalitat rectifiqui i que donin valor a l’antiguitat i a l’experiència 
d’aquest personal de cuina i neteja. Finalment, indica que el vot del seu grup serà 
favorable. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, comenta que 
aquest tema no afecta a un gran col·lectiu de persones però sí que afecta a les 
persones. Pensa que després de tants anys d’estar treballant en una feina molt 
concreta i que per qüestions internes del Departament s’hagin de quedar sense feina, 
fa que calgui trobar una solució per tal de recol·locar aquestes persones, atès que ho 
tenen difícil per la seva edat i la seva qualificació laboral. 
 
Agraeixen l’esmena de substitució perquè la creació de borses de treball en aquest 
àmbit no depenen de l’Ajuntament i creu que el primer pas ha de ser trobar una solució 
perquè a partir de l’1 de gener de 2014 aquestes persones continuïn tenint un lloc de 
treball. Per això diu que votaran a favor. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, diu que el vot 
que emetran serà favorable. Comenta que la prioritat del PSC són sempre les 
persones i els seus problemes així com aportar solucions, evitar més retallades, l’atur, 
etc. Diu que aquestes treballadores de les llars d’infants de l’Espurna i la Ginesta 
tindran molt difícil trobar feina per molts motius, entre altres l’edat. Diu que recolzen la 
manifestació que van fer ahir al Parlament de Catalunya i també aquesta esmena de 
substitució, amb la intenció d’evitar les polítiques del govern que segueixen 
defenestrant l’estat de benestar i que les crisis i les retallades recaiguin sempre a 
sobre dels més febles. 
 
 
La senyora M. Carme Echalecu aclareix que es preveu cobrir els seus llocs de treball 
amb personal de la Generalitat provinent d’altres llocs i amb la borsa de treball que ells 
tenen. Diu que elles no tenen opció a entrar en aquesta borsa de treball. Per això pot 
ser que vingui personal d’altres llocs o que sigui personal nou de Manresa els que 
ocuparan els llocs que elles deixin, després d’haver-hi estat més de 20 o 30 anys 
ocupant-los. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 8, de 18 de juliol de 2013                           91 

D’altra banda, agraeix a tothom la postura que han manifestat davant aquest tema. 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució de CiU i ERC a la proposició 7.6 del 
GMERC, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es 
declara acordat el següent: 
 
“De les 44 llars d'infants de titularitat de la Generalitat, tres són a Manresa. En dues 
d'aquestes, els serveis de cuina i neteja s'estan realitzant mitjançant concessió 
administrativa. 
 
El Departament d'Ensenyament ha mostrat la intenció que, a partir del proper curs 
escolar, aquest servei deixi de ser realitzat per empreses alienes a l'administració i 
sigui cobert a través de personal propi o procedent de la pròpia borsa de treball. 
 
Les treballadores que estan realitzant el servei actualment manifesten que no tenen 
garantida la recol·locació o la indemnització per part de les seves empreses. 
 
En aquests moments s’està en plenes negociacions. D’entrada, ja s’ha acordat una 
pròrroga en la prestació del servei fins al 31 de desembre. 
 
El Ple ACORDA 
 
Instar la Generalitat i les empreses que actualment realitzen aquests serveis de cuina i 
de neteja que cerquin les mesures més beneficioses per a les treballadores, com 
poden ser prorrogar temporalment la concessió del servei, la recol·locació en altres 
tasques desenvolupades per les empreses i/o facilitar la seva incorporació a la borsa 
de treball amb el màxim reconeixement possible de la seva experiència i antiguitat.” 
 
 
A continuació es reprèn l’ordre del dia amb la proposició 7.3 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la querella contra els 

crims del franquisme. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juliol de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el 14 d’abril de 2010 es va interposar una querella davant d’un jutjat penal 
d’Argentina pels delictes de genocidi i crims de la humanitat comesos a l’Estat 
espanyol per la dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936, data de l’alçament 
feixista, i el 15 de juny de 1977. Aquesta querella va ser presentada per familiars de 
les víctimes i associacions socials i de drets humans argentines, de l’Estat espanyol i 
dels Països Catalans. 
 
Atès que la possibilitat de lluitar jurídicament contra el franquisme i els franquistes 
supervivents és real i s’ha concretat a la Querella 4591/10, que està tirant endavant la 
jutge María Servini de Cubría, titular del jutjat núm.1 de Buenos Aires, República 
Argentina. 
 
Atès que algunes d’aquestes associacions, agrupades en la “Red Ciudadana en apoyo 
a la querella argentina contra los crímenes del franquismo” han proposat que les 
institucions catalanes també es posicionin contra la impunitat dels crims realitzats per 
part de la dictadura franquista i que recolzin públicament la querella citada. 
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Atès que la sublevació militar encapçalada per Franco va derrocar el govern legítim de 
la República i els diferents governs nacionals (autonòmics) existents i va instaurar un 
règim totalitari que es va basar en la persecució i l’aniquilació de persones i dels seus 
drets humans. Aquests drets negats a les persones i als pobles, drets socials i polítics, 
encara no han estat investigats fins ara.  
 
Atès que gràcies a la llei d’amnistia de l'any 1977, molta gent represaliada pel 
franquisme va poder ser alliberada però que aquesta llei també va servir per assegurar 
la impunitat del règim franquista i dels seus col·laboradors que, durant tot el procés de 
la mal anomenada “transició democràtica” van mantenir les estructures del poder 
polític, judicial, econòmic, militar i van assegurar-se els pilars fonamentals del 
franquisme: la unitat de l’Estat, la preeminència del Capital i l’estatus privilegiat de 
l’església catòlica. 
 
Atès que el reflex que el dictador va deixar-ho tot “atado y bien atado” és que, tot i els 
anys transcorreguts, l’Audiència Nacional espanyola segueix sent un tribunal polític, el 
sistema monàrquic encara és vigent i els maltractaments i les tortures segueixen 
existint i es mantenen en la impunitat absoluta. 
 
Demanen: 

1. Que l’Ajuntament de Manresa manifesti el seu suport a totes les iniciatives per 
a la reparació i la justícia a les víctimes del franquisme i manifesta el seu suport 
i adhesió a la Disputa 4591-10, del Jutjat N º 1 de Buenos Aires, República 
Argentina. 
 

2. Que aquest Ajuntament condemni l’alçament militar-feixista dirigit pel general 
Francisco Franco Bahamonde al juliol de 1936, contra el règim republicà 
legítimament constituït l'any 1931, i que igualment condemni el règim 
dictatorial-feixista posterior que durant quaranta anys va reprimir tot vestigi de 
dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les persones. 
 

3. Que l’Ajuntament de Manresa denunciï el paper que part de les oligarquies 
agràries, industrial i financera, així com gran part de la jerarquia de l’església 
catòlica van tenir a l’hora de recolzar i finançar l’alçament militar i, 
posteriorment, sostenir el règim franquista. 
 

4. Que l’Ajuntament es comprometi a adoptar les mesures necessàries per 
garantir el dret a la veritat, el dret a la justícia efectiva, el dret a una reparació 
digna i no discriminatòria.“ 

 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, comenta que 
aquesta moció l’haurien pogut presentar el mes anterior o bé s’haurien pogut esperar 
al setembre, però han estimat que avui era el dia ideal per presentar-la perquè és 18 
de juliol i fa 77 anys que el feixisme espanyol es va alçar contra la legalitat republicana 
triada democràticament. Fa 77 anys que van desaparèixer els drets nacionals i 
sobretot els drets socials a tot el país i demanen que l’Ajuntament de Manresa es 
posicioni clarament en aquesta responsabilitat amb la història en contra d’aquesta 
dictadura militar feixista. 
 
Diu que en la moció es demanen dues coses. En primer lloc, que l’Ajuntament de 
Manresa doni suport a la querella que s’ha posat en un jutjat de l’Argentina. Diu que no 
s’ha fet així de forma aleatòria sinó perquè tothom sap que encara, a dia d’avui, a 
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l’estat espanyol ningú vol o s’atreveix a jutjar el règim franquista, entre altres coses 
perquè bona part dels hereus d’aquest règim o dels mateixos que el van construir 
encara continuen governant l’estat i altres instàncies de poder. 
 
En segon lloc, la moció demana que l’Ajuntament de Manresa es posicioni clarament i 
oberta en condemnar l’alçament feixista del 18 de juliol de fa 77 anys. 
 
Tot i que en el text es fa alguna altra valoració, diu que les dues bases de la moció són 
aquestes que ha esmentat. Manifesta que tant de bo que el posicionament d’aquesta 
ciutat en donar suport a aquesta querella serveixi perquè els culpables de l’alçament i 
dels 40 anys de règim franquista siguin jutjats, i en el seu cas condemnats. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, explica que el 
motiu pel qual el seu partit s’abstindrà és perquè si per cada crim de guerra o crims 
comesos per dictadures que hi ha hagut a Espanya o que hi ha a la resta del món, se 
n’ha de fer una moció, se n’hauria de fer una cada mes.  
 
Diu que estan totalment en contra de tots els crims de guerra o dels règims dictatorials 
però troba que només se’n recorden dels d’una part però no de l’altra. Diu que si en la 
moció haguessin fet referència als crims que es van produir des del 1939 fins al 1975 
potser votarien a favor, però diu que en la moció es parla del període 1937 al 1975 i 
troba que en aquest temps no només va ser per la part franquista perquè l’altre bàndol 
també va cometre crims. Repeteix que només se’n recorden del que van fer malament 
uns, però no del que van fer els altres. Sigui com sigui, diu que està en contra del que 
van fer ambdós.  
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu 
grup està totalment d’acord amb la moció de la CUP i la votaran favorablement. 
 
Diu que és cert que els crims del Caudillo han quedat impunes i que durant la guerra i 
la postguerra es va fer una venjança criminal que no ha tingut reparació, en 
comparació amb les víctimes de l’altre costat. 
 
També diu que com a partit han impulsat una altra querella contra els responsables del 
règim i que se suma a la causa argentina. 
 
A més a més, diu que en aquests moments el Ministeri d’Afers Estrangers està 
impedint aquestes causes judicials. L’estat tampoc no demana perdó, tal i com han fet 
altres països que han tingut durant la seva història dictadures. Diu que ERC ha 
demanat que s’investigui l’assassinat del president de la Generalitat, a més de dos 
diputats i 43 alcaldes, tots ells militants d’ERC en aquesta causa argentina. 
 
Per tot això diu estan d’acord amb tots els termes de la moció i que hi donaran suport. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 del GMCUP, i el Ple l’aprova per 20 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 5 abstencions (3 GMPP i 2 
GMPxC), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC de suport a què la instrucció del 
cas d’espionatge polític a Alícia Sánchez-Camacho segueix oberta perquè 
prosperin les investigacions. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 15 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la presidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez-Camacho, i 
l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez Martín, van presentar el passat 19 
de juny un escrit per retirar-se com a acusació particular contra Método 3 després 
d’arribar a un pacte econòmic amb la citada agencia de detectius, que va reconèixer 
que dos dels seus exempleats van gravar i difondre la conversa que van tenir 
ambdues al restaurant La Camarga de Barcelona al juliol de 2010.  
 
Atès que va ser la pròpia Alicia Sánchez-Camacho qui va manifestar el passat mes de 
març d’enguany el seu interès en depurar responsabilitats i en que la Justícia emetés 
un veredicte sobre l’autoria de la gravació, venda i difusió, amb finalitats polítiques, de 
la conversa que va tenir amb l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Fins i tot va demanar 
suport a la resta de grups polítics amb representació en el Parlament de Catalunya.  
 
Atès que el fet que Alicia Sánchez-Camacho finalment hagi decidit retirar la demanda 
civil i renunciï a la via penal contra Método 3 a canvi d’una indemnització malgrat tenir 
l’oportunitat de deixar que la Justícia actuï i dissipi així especulacions sobre l’autoria de 
la gravació de la conversa i la difusió de la mateixa, aixeca suspicàcies i danya la 
reputació de la classe política catalana en el moment de més desconfiança ciutadana 
envers els seus representants. 
 
Atès que el fiscal general de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, ha avalat l’informe dels dos 
fiscals del cas, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo, que defensa la necessitat 
de tirar endavant el procés judicial i per tant s’oposa a l’arxiu de la causa malgrat 
l’acord al que han arribat la líder del Partit Popular Català i l’agència Método 3 per 
tancar l’assumpte. 
 
Atès que és obligació de la classe política, com a servidors públics, llançar llum sobre 
qualsevol irregularitat de la que es tingui indicis. L’actual clima de corrupció i escàndols 
d’espionatge que s’ha instal·lat en la vida política catalana fa especialment urgent 
adoptar totes les mesures i decisions que ajudin a dotar-la de transparència i la 
dignifiquin. 
 
Atès que la comissió d’un delicte del que Alicia Sánchez-Camacho n’ha estat víctima 
suscita un interès públic vist que és membre d’una alta institució de l’Estat, com és el 
Senat, i addicionalment diputada en el Parlament de Catalunya. 
 
El Grup Polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Expressar el suport de l’Ajuntament de Manresa a la petició de la Fiscalia 
de Barcelona de no arxivar la instrucció i continuar amb les indagacions sobre el cas 
d’espionatge a Alicia Sánchez-Camacho. 
 
SEGON.- Promoure un estatut per als càrrecs electes de la corporació municipal que 
contempli el compromís de tirar endavant els processos judicials d’interès públic en 
què estiguin immersos i renunciar així a pactes extrajudicials, ja siguin econòmics o de 
qualsevol altra naturalesa, que avortin la instrucció dels mateixos i la resolució per la 
via judicial. 
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TERCER.- Instar als partits amb representació a les Corts Generals a impulsar una llei 
que contempli l’obligació de tots els càrrecs electes, tant del Congrés dels Diputats 
com del Senat i dels parlaments autonòmics, a tirar endavant els processos judicials 
d’interès públic en què estiguin immersos i renunciar així a pactes extrajudicials, ja 
siguin econòmics o de qualsevol altra naturalesa, que avortin la instrucció dels 
mateixos i la resolució per la via judicial.  
 
QUART.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), a la Fiscalia de Barcelona, als grups polítics amb representació al Parlament 
de Catalunya i a les Corts Generals i a Transparencia Internacional (TI).” 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de la PxC, comenta que 
presenten aquesta proposició perquè fa anys que es parla de la transparència que hi 
hauria d’haver en la política. Diu que cada 4 anys la gent vota i volen que els polítics 
siguin transparents, compleixin i facin la seva feina ben feta.  
 
En aquest cas concret, la senyora Alícia Sánchez-Camacho, diputada de la Generalitat 
i senadora, va denunciar a Método 3. Diu que si va tenir unes converses, per respecte 
a la gent que l’ha votat, hauria d’arribar fins al final perquè se sàpiga tota la veritat. 
 
Comenta que la moció fa referència a aquest cas de la senyora Sánchez-Camacho 
però diu que també la fan per tal que tots els polítics, ell inclòs, siguin transparents des 
del moment que agafen un càrrec polític i fins al final, perquè sinó la gent cada vegada 
s’allunyarà més dels polítics i valoraran pitjor la política d’aquest país. 
 
Tot seguit, el senyor Sebastià Llort llegeix de forma literal els quatre acords de la 
moció i, en acabar, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
L’alcalde demana si hi ha alguna intervenció. En no haver-n’hi cap, sotmet a votació la 
proposició 7.4 del GMPxC, i el Ple la rebutja per 16 vots negatius (11 GMCiU, 3 
GMPP i 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC), i 7 abstencions (4 GMPSC i 3 
GMERC). 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PP perquè l’Ajuntament de Manresa 

s’adhereixi al protocol d’execució per emparar desnonats amb risc 
d’exclusió social . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, d’11 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès l’acord de protocol d’execució de les diligències de llançament als Partits 
Judicials de Catalunya, signat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
el Departament de Justícia, les Diputacions catalanes, els Col·legis d’Advocats i 
Procuradors, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). 
  
Atès que aquest protocol possibilitarà als jutjats que puguin avisar els serveis socials 
municipals, en aquest cas de l’Ajuntament de Manresa, sobre les famílies amb risc 
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d’exclusió social que estiguin a punt de ser desnonades i amb la finalitat que no quedin 
desemparades. 
  
Atès que en aquest pacte també s’especifica els col·lectius que han de rebre l’ajuda i 
que són tots aquells amb risc d’exclusió social i especialment vulnerables com poden 
ser les persones de la tercera edat, discapacitats, dependents, malalts mentals o 
persones amb menors d’edat al seu càrrec. 
  
Atès que l’Ajuntament de Manresa perquè pugui aplicar aquest protocol ha de 
sol·licitar la seva adhesió al TSJC o mitjançant la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
PROPOSEM 
 
Que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi al Protocol d’exclusió per emparar desnonats 
amb risc d’exclusió social.” 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que 
amb la proposta estan plantejant que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi al protocol 
signat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els partits judicials de 
Catalunya, les Diputacions i el Departament de Justícia, a més dels Col·legis 
d’Advocats i Procuradors, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) per a l’execució de l’emparament als desnonats amb risc 
d’exclusió social. 
 
Diu que en aquest protocol s’assenyalen específicament les persones amb risc 
d’exclusió social com ho poden ser la tercera edat, els discapacitats, dependents, 
malalts mentals o persones menors d’edat o amb persones menors d’edat. Per tant, el 
que persegueix el protocol és que els tribunals de justícia puguin informar amb 
antel·lació als serveis socials dels municipis que aquest segment de la societat es pot 
veure afectat per un desnonament, i només hi cabria el fet que per poder adherir-se al 
protocol l’Ajuntament s’hauria de dirigir o bé al TSJC o a la FMC per formalitzar 
l’adhesió. 
Per tot això, el senyor Domingo Beltran demana, en nom del Grup Municipal del PP, el 
vot favorable dels assistents a la proposta. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, explica que el seu 
grup votarà favorablement a la moció perquè, tot i que no tenen massa clar si serà una 
eina útil, sí que serà una eina més que tindrà Serveis Socials per tractar el drama dels 
desnonaments. 
Diu els sembla incoherent que des del PP es proposin mesures per atendre les 
víctimes d’aquest problema i en canvi es neguin a l’hora de solucionar-ne les causes i 
es resisteixin a introduir els canvis legals en la llei hipotecària que impediria els 
desnonaments, o com a mínim els reduiria. Amb tot, diu que hi votaran favorablement. 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la 
postura del seu partit és molt similar a la de la CUP. Diu que votaran a favor de la 
moció perquè és una eina més i que cal reconèixer l’esforç que s’ha fet des de tots els 
estaments, des del TSJC, les Diputacions i la Generalitat de Catalunya.  
 
Diu que aquest Ajuntament va prendre una decisió semblant, encara que més general 
que aquesta i de la qual diu que tothom se n’hauria de felicitar perquè sembla ser que 
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està funcionant força bé. 
 
A l’igual que la CUP, també troben curiós que sigui el propi PP, partit que diu que 
compta amb una llarga llista d’imputats i corruptes -alguns relacionats amb la banca-, 
qui sigui qui tregui aquesta proposta com si caigués del cel. En tot cas, diu que la 
mesura és bona i que l’aprovaran. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municipal del PSC, informa que el 
seu grup votarà a favor de l’adhesió a aquest protocol. Creuen que és una mesura 
positiva i és important que l’Ajuntament també s’hi apunti. 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, Serveis Socials, 
Acollida i Cooperació, diu que CiU també votarà a favor de la moció que ha presentat 
el PP perquè consideren que és una eina més que es pot tenir per regularitzar la 
situació de persones que poden patir algun tipus de risc social.  
 
Tal i com s’ha esmentat, la senyora M. Mercè Rosich diu que l’Ajuntament de Manresa 
al mes de maig va aprovar una moció en la que es proposava la limitació dels 
desnonaments perquè es considerava que no era just que les persones es quedessin 
sense una llar. 
 
La senyora M. Mercè Rosich diu que els agrada que se’ls avisi i no que es faci el 
contrari, tal i com passa habitualment que Serveis Socials han de replicar quan hi ha 
problemes. Pensa que aquest doble vessant, que Serveis Socials puguin avisar però 
que també pugui avisar justícia, pot ajudar moltíssim a que no s’acabin produint els 
desnonaments de persones que estan a punt de patir-los.  
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix el 
posicionament de tots els grups respecte a la proposició. Diu que la presenten perquè 
existeix aquest protocol, el qual no l’ha signat cap partit polític sinó que repeteix que 
l’ha signat el TSJC, el Departament de Justícia, les Diputacions, els Col·legis 
d’Advocats i Procuradors, la FMC i l’ACM. Entenen que pot ser útil per a les persones 
amb risc d’exclusió social. 
 
D’altra banda, diu que el Partit Popular, que és el partit que governa Espanya, és l’únic 
que ha legislat alguna cosa per poca cosa que sigui, bona, dolenta o regular, a favor 
d’aquest problema. Potser no s’aconseguirà resoldre el problema, i ell mateix reconeix 
que pot ser poc, però si bé, s’ha fet alguna cosa. Diu que quan governava el PSOE es 
van executar més desnonaments que durant el govern del PP.  
 
Al senyor Joan Vinyes li diu que els representants del Partit Popular de Catalunya en 
aquest Saló de Plens no són corruptes, i per tant, no té res que pugui retreure als seus 
membres del Ple de l’Ajuntament de Manresa, per la qual cosa li demana que retiri 
l’acusació que ha fet. 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que no ha acusat 
de forma personal a ningú i amb franquesa diu que està segur que els representants 
del Partit Popular en aquest Ajuntament fan aquesta proposta amb tota la bona 
voluntat. Simplement diu que ell ha fet esment que en el Partit Popular és un dels 
partits en què hi ha hagut més casos de corrupció i que en alguns casos estan lligats a 
temes de la banca, la qual és la que ha provocat aquests problemes. Li sembla que en 
cap moment ha personalitzat en cap de les persones que fan la proposta i diu que, si 
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ha estat així, ho retira. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix al senyor 
Joan Vinyes que retiri les paraules que ha dit però diu que ERC té el costum d’aprofitar 
que el Pisuerga passa per Valladolid. Diu que això no té cap sentit i que el PP ha 
presentat la proposta perquè pensen que pot ser útil i assenyala que la resta sobra i 
que hi ha altres fòrums per denunciar les coses que ha dit, com ho són els tribunals. I 
diu que si el Grup Municipal del PP de Manresa ha presentat aquesta proposta, quan 
el senyor Joan Vinyes fa aquesta acusació a ell li sembla que s’està adreçant als 
regidors d’aquesta ciutat.  
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 del GMPP i el Ple l’aprova per unanimitat 
dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a les feineres i cuineres 

de les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia ja ha estat tractat i votat amb anterioritat, després del 
punt 7.2. 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar el debat conjunt de les 
proposicions 7.7 i 7.9, però atès que s’ha presentat una proposició conjunta signada 
pels sis grups municipals, donarà la paraula al grup que va presentar la primera 
proposició, el GMERC, a continuació al GMCiU que va presentar la segona, per 
continuar amb la resta de grups que vulguin intervenir. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport als clubs i entitats 

esportives catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El sistema esportiu català té una de les seves bases en el voluntariat, sense el qual 
no es pot entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 
llicències federatives, que constitueixen la xarxa sectorial més àmplia del nostre país. 
Aquesta xarxa articula un entramat d’entitats escampat arreu del territori que, rere 
l’activitat estrictament esportiva, aplega i desenvolupa, en el sentit més ampli, valors 
humans, socials i culturals que conformen un patrimoni d’un valor immesurable.  
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està reconeguda en l’article 4 de la 
Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, que declara que les activitats esportives 
són d’interès general. Alhora, les federacions esportives esdevenen la màxima 
expressió qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i com a tals són legalment entitats 
d’utilitat pública i d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa 
esportiva, bé a títol individual, bé com a entitats –en el cas de les federacions–, 
comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix 
el moviment esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre 
entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la gran 
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repercussió econòmica que amenaça la seva supervivència, com –i sobretot– per la 
generalització d’aquestes actuacions al conjunt del sistema esportiu, ja que no té en 
compte una clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.  
 
Malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, les previsions 
legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels 
Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, i de vegades  
indeterminades, i permeten les interpretacions més variades d’acord amb la casuística 
de cada situació. 
 
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments 
esportius puntuals, no hi ha criteris clars, ni legals ni administratius, per determinar 
amb seguretat quan comença una relació laboral o professional de la qual es derivi 
l’obligació d’estar afiliat a un règim de la Seguretat Social o un altre; o quan, per 
contra, es donen els requisits per entendre que hi ha una clara exclusió d’aquesta 
obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei. 
 
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi 
de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així, el que seria l’aplicació 
d’un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es 
redueix  pràcticament a l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat.  
Aquesta manera d’actuar suposa deixar de banda i no tenir en compte els altres  
criteris legals –llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte de 
voluntariat–, que en la seva accepció més general constitueixen les bases de les 
relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.   
 
Un sistema esportiu que té un gran valor social i cívic que els ajuntaments no podem 
deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que 
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora 
duta a terme per aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes 
socials de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de 
base, més enllà dels motius purament saludables, competitius o relacionals, 
aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o 
socials dels infants i, per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, 
contribueix a configurar societats més madures i més equilibrades. 
 
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport 
català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a 
través de tot l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot 
l’engranatge de les Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats 
d’aquestes pràctiques de base. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana 
proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i 
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de 
l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 
de 15 de gener, del Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims 
d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en entitats sense 
ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són membres d’aquetes 
entitats, per entendre que són de caràcter benèvol o de voluntariat. 
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SEGON. Instar el Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes 
del món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar com 
s’han d’aplicar el conjunt de criteris legals que afecten la realitat del món de l’esport  
fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en 
el món de l’esport professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una 
repercussió econòmica significativa,  presten una gran diversitat de serveis.  
 
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la 
Inspecció de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg 
amb el món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i 
separen una actuació laboral o professional d’una actuació benèvola o voluntària.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri de 
Treball i Seguretat Social i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.” 
 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de CiU en defensa de l’esport amateur 

català. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 15 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a 
l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la 
seva continuïtat, volem manifestar el següent: 
 
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves 
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen 
a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible 
conservar-lo i impulsar-lo.  
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental 
per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació 
és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís 
més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una 
compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi 
ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una 
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la 
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. 
Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats 
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a 
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desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema 
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.  
 
Per això, demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:  
 
• Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a 

les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.  
 
• Instin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació 

àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social 
 
• Insisteixin al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi 

d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que 
contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de 
cotització de l’esport amateur.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CiU, CUP, 
ERC, PPC, PSC i PxC, de suport al sistema esportiu amateur català, de 18 de juliol de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a les 
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport 
professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva 
continuïtat, volem manifestar el següent: 
 
El sistema esportiu català té una de les seves bases en el voluntariat, sense el qual no 
es pot entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències 
federatives, que constitueixen la xarxa sectorial més àmplia del nostre país. Aquesta 
xarxa articula un entramat d’entitats escampat arreu del territori que, rere l’activitat 
estrictament esportiva, aplega i desenvolupa, en el sentit més ampli, valors humans, 
socials i culturals que conformen un patrimoni d’un valor immesurable.  
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està reconeguda en l’article 4 de la 
Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, que declara que les activitats esportives 
són d’interès general. Alhora, les federacions esportives esdevenen la màxima 
expressió qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i com a tals són legalment entitats 
d’utilitat pública i d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa 
esportiva, bé a títol individual, bé com a entitats –en el cas de les federacions–, 
comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix 
el moviment esportiu. 
 
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves 
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen 
a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible 
conservar-lo i impulsar-lo.  
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental 
per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació 
és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís 
més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una 
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compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi 
ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una 
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la 
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. 
Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats 
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a 
desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema 
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.  
 
Per tots els motius exposats, els Grups municipals de l'ajuntament de Manresa, 
 
ACORDEN 
 
PRIMER. Demanar als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que sol·licitin al 
Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats 
esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.  
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i 
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de 
l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 
de 15 de gener, del Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims 
d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en entitats sense 
ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són membres d’aquestes 
entitats, per entendre que són de caràcter benèvol o de voluntariat. 
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri de 
Treball i Seguretat Social i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.” 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el sistema 
esportiu català s’ha nodrit, ha crescut i ha arribat fins on és ara gràcies a la tasca del 
voluntariat de clubs i entitats esportives. Ha aportat a la societat un gran valor cívic i 
social.  
L’esport base contribueix a compensar les desigualtats econòmiques i socials entre 
infants i joves. Per això és important reconèixer el caràcter no professional de la tasca 
que desenvolupen els monitors i entrenadors de forma pràcticament altruista.  
Les inspeccions que s’estan duent a terme, considerant la seva tasca com a 
professional i obligant a tractar-la fiscal i laboralment com a tal, pot comportar la 
pràctica desaparició del teixit esportiu de base a Catalunya. 
 
El GMERC agraeix l’esforç i el suport de tots els grups municipals per consensuar una 
proposta conjunta. 
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La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, diu que el seu grup retira 
la proposició 7.9 per adherir-se a la proposició conjunta. 
Diu que aquest és un col·lectiu molt important del teixit associatiu del nostra país, que 
representa tota una tasca educativa i esportiva molt important. 
El que sí que se sap és que a través d’una sèrie de reunions els han informat de quina 
és la posició de la Secretaria General de l’Esport a Catalunya en aquest sentit. 
Fa prop d’un any quan es va començar a saber que hi havia aquest tipus d’inspeccions 
i que alguns clubs catalans en van rebre les conseqüències, això va activar el govern 
català per intentar pal·liar aquestes situacions.  
Ahir al Parlament espanyol es demanava una moratòria per a aquesta llei prevista per 
a finals de setembre, la qual es demana també en la proposició conjunta. Diu també 
que tot un grup de clubs esportius reunits van demanar a la Secretaria General de 
l’Esport que a aquesta moratòria no s’hi posés una data de caducitat, que seria en 
aquest cas el desembre d’enguany, sinó que quedés oberta fins que realment s’arribi a 
uns acords. 
També s’està plantejant un avantprojecte que reculli la figura del voluntariat esportiu i a 
més a més, com es proposa en els acords de la proposició conjunta, que a part 
d’aquest avantprojecte també es reculli l’exempció del pagament o l’obligatorietat de la 
seguretat social en persones que no arribessin a cobrir un salari base. 
Tots aquests aspectes s’estan debatent i està portant una revolució als clubs esportius 
catalans, que superen els 10.000, i ahir hi havia un grup de clubs bàsicament vinculats 
al món del futbol i del bàsquet que s’estaven plantejant que si no hi ha un avanç en 
aquest sentit al setembre es negaran a iniciar les competicions esportives. 
El GMCiU considera que és molt important que els plens dels diferents ajuntaments es 
manifestin al respecte perquè aquestes demandes arribin al Parlament espanyol, 
perquè si no es veu un avanç s’aturaran les competicions esportives. 
Fa esment també que aquesta sensació d’anar en contra o d’anar a buscar aquest 
col·lectiu bàsicament s’està produint a Catalunya, a la resta de comunitats espanyoles 
això no és així.  
Agraeix l’adhesió de tots els grups a la proposició. 
 
 
En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet a votació la proposició conjunta 
presentada per tots els grups municipals, de substitució de les proposicions 7.7, que 
decau, i 7.9, que ha estat retirada, i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMCiU) i, per 
tant, s’aprova amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava absent de la sala en 
el moment de la votació. 
 
 
7.8  Proposició del Grup Municipal d’ERC d’adhesió al Pacte Nacional del Dret 

a Decidir. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  
identitat col·lectiva. 
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Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses 
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una 
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya 
nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre 
de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 
Parlament el 23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi 
van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, 
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i 
sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, 
únicament i exclusiva, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Per tot això, els grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al Ple Municipal els 
següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 
 
Segon. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin 
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya 
i a l’Associació de Municipis per la Independència. “ 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que presenten la 
moció per tal que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir a través de la seva Plataforma i promoure a nivell de Manresa que les entitats,  
associacions i agents econòmics se sumin a aquest procés democràtic de l’exercici del 
dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
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Diu que és cert que la nació catalana ha manifestat de forma democràtica i durant 
temps la voluntat d’autogovernar-se, a vegades de forma més o menys encertada, 
però ha estat una evidència clara i manifesta. Bàsicament es busca, entre altres coses, 
millorar el progrés, el benestar i la igualtat dels ciutadans de Catalunya, que en 
aquests moments està compromesa sobretot davant de l’actual blocatge polític, social, 
financer, cultural, esportiu, etc. que de forma reiterada, i per molt que no es vulgui 
assumir, s’està produint.  
 
Tampoc entenen l’estratègia de que sempre es vagi estimulant als catalans a que facin 
una manifestació clara de quin futur volen per al seu país, però davant d’aquesta 
situació s’han fet diverses manifestacions: el 10 de juliol del 2010, l’11 de setembre de 
2012 -que va resultar un punt d’inflexió- i el 23 de gener de 2013 dia que també es va 
aconseguir un pas important amb la declaració de sobirania i la capacitat que com a 
poble es tenia jurídicament i que tindrà la seva repercussió en el seu moment a nivell 
de dret internacional. 
 
Atès que el 26 de juny es va fer el Pacte Nacional pel Dret a Decidir per assolir aquest 
objectiu del poble català -amb nombrosa participació de la gent que hi va voler estar 
present i obert als que no hi van poder ser-, aquesta moció pretén donar suport a 
aquest pacte i aclarir que el dret a decidir és un procés democràtic, transversal i de 
respecte a la pluralitat justament perquè el poble català pugui expressar-se i perquè el 
que surti de les votacions sigui assumit per tothom com un procés democràtic. Per tot 
plegat, el senyor Pere Culell demana el suport dels assistents. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, pensa que en el 
que va de Ple se n’ha parlat força sobre aquest tema i diu que el seu grup votarà a 
favor de la moció. Comenta que espera que aquest Pacte Nacional sigui una de les 
eines, possiblement la més institucional de totes, per aconseguir tirar endavant aquest 
procés que fa molts anys que es va començar i que darrerament ha rebut un impuls 
notable.  
 
En tot cas, la CUP considera que aquest Pacte no ha començat del tot bé perquè en 
les primeres reunions es va negar la participació d’Arran, que és l’organització juvenil 
de l’esquerra independentista, per la qual cosa pensen que això és un error. Sigui com 
sigui, diu que han donat i continuaran donant suport a aquest Pacte i esperen que sigui 
a fi de bé i que aconsegueixi amb un lapse de temps breu fer el referèndum i la llibertat 
del poble català. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, explica que el seu 
grup votarà en contra de la moció per les conseqüències posteriors a que conduirà el 
dret a decidir en cas que es porti a terme. 
 
Diu que ho respecten però que no ho comparteixen i manifesta que a nivell personal ell 
podria estar disposat a votar a favor del dret a decidir, però que no serà així perquè 
està molt decebut per la forma en que en els darrers anys s’ha portat a terme la 
política a Catalunya, així com també l’han decebut els polítics catalans que exerceixen 
a Catalunya i a Madrid perquè pensa que s’han comportat de forma nefasta ja que 
sempre estan criticant el govern de Madrid però en canvi no han estat capaços de fer 
front a moltes coses i finalment han acabat pactant conjuntament amb el govern 
central. Per tot això, el seu grup votarà en contra de la moció. 
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La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, assenyala que el 
PSC s’abstindrà perquè el seu partit defensa el dret a decidir i per això han donat 
suport a la creació de la comissió al Parlament pel Dret a Decidir i hi participen, però 
que en canvi no s’han adherit al Pacte Nacional i tampoc van participar a la Mesa. A 
dia d’avui consideren que malgrat que en el títol es parli del dret a decidir troben que 
no queda gaire palesa o garantida la neutralitat. És per això que s’abstindran. 
 
 
L’alcalde demana si hi ha alguna altra intervenció. En no haver-n’hi cap més, sotmet a 
votació la proposició 7.8 del GMERC i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 5 vots negatius (3 GMPP i 2 GMPxC) i 4 abstencions 
(4 GMPSC) i, per tant, s’aprova amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de CiU en defensa de l’esport amateur 

català. 
 
Aquest punt ja ha estat tractat amb anterioritat, atès que s’ha fet conjuntament amb el 
punt 7.7. 
 
 
7.10  Proposició del Grup Municipal del PP referent a la creació de l’apartat de 

llicència i estudi per a la instal·lació de crematoris. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 15 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Aquest Ajuntament des dels anys noranta s' ha plantejat la necessitat d' instal·lar a la 
nostra ciutat un crematori per a incinerar a aquelles persones que mostrin la voluntat o 
be de la família, en tenir aquest servei enlloc del servei actualment d'enterrament 
habitual. 
 
A mesura que passen els anys aquest és un servei que cada vegada te mes demanda 
i el servei s'ha de fer fora de la ciutat, en concret a Terrassa com a lloc més proper, 
amb les molèsties que ocasiona a la família del difunt. 
 
Vist que hi ha operadors que podrien estar interessats en la  instal·lació  d'un crematori 
per oferir el servei a la nostra ciutat. 
 
PROPOSEM  
 
1) Aquest Ajuntament procedirà a fer una normativa, o bé adaptar la vigent, per a 
possibilitar la instal·lació  de crematori  per a incinerar i saber quins són els 
procediments que s'han de seguir per a tenir llicència d'activitats. 
 
2) Portarà a terme un estudi, conclòs en un període de tres mesos, amb l'objectiu de 
diluir els dubtes o bé possibilitar un crematori en equipament municipal en concessió 
d'explotació, o de possibilitar als operadors privats d'operar en aquest tipus de 
treballs.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CiU i PP, de 18 de juliol de 
2013, que es transcriu a continuació: 
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“Supressió del primer acord. 
 
Substitució del redactat del segon acord, que passa a ser únic: “L’equip de govern farà 
públic un informe on es detalli la situació actual referent a normatives i llicències, 
possibles localitzacions i condicions d’explotació del servei en relació amb el servei 
d’incineració de cadàvers”.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que 
presenten aquesta proposta en el sentit de que hi hagi l’oportunitat de tenir el servei de 
crematori a la ciutat de Manresa. Diu que hi ha hagut diversos intents des dels anys 90 
fins al moment present però que no han reeixit. En qualsevol cas, del que es tracta és 
de poder dur a terme un estudi que possibiliti que l’objectiu final sigui saber què es pot 
fer perquè es pugui instal·lar un crematori a la ciutat. 
 
Troba que el servei de crematori cada vegada té més demanda i diu que actualment 
les persones que ho volen han d’anar a Terrassa o més lluny. Davant els 3 intents que 
hi ha hagut en les darreres dues dècades, caldria establir de cara a la ciutadania quins 
són els motius que fan que no prosperin aquest tipus d’instal·lacions. Diu que amb 
aquest ànim han acordat fer una esmena, per tal que es faci un estudi per saber quina 
és la normativa que determina la localització i les condicions d’explotació d’un servei 
d’aquest tipus.  
 
Finalment, demana el vot favorable dels assistents perquè creu que com a ciutat i com 
a capital és necessari encarrilar aquest servei. 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
explica que actualment l’ús de crematori està admès en algunes àrees industrials de la 
ciutat. Diu que és cert que en aquests moments hi ha una demanda creixent per fer ús 
d’aquest servei i que la gent s’ha de desplaçar a Terrassa. Assenyala que l’equip de 
govern té coneixement de que hi ha una iniciativa privada que té un projecte força 
avançat per instal·lar-se, tot i que sembla ser que tenen algun problema de 
finançament. Diu que aquest equip de govern sempre ha procurat que la iniciativa 
privada sigui prioritària davant de la iniciativa pública i, en aquest sentit, els donaran 
totes les facilitats sempre i quan l’ús sigui admès en el lloc on es vulguin instal·lar. 
També s’avenen a presentar una esmena de substitució a la moció per identificar 
quines són les zones on es podrien ubicar aquests crematoris i quin tipus de llicència i 
de normatives els són aplicables. Amb això hi estan d’acord i pensen que s’hauria de 
fer de la forma més urgent possible. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comenta que donaran 
suport a l’esmena. Entenen que la normativa ja ho preveu tot i que és una llàstima que 
una ciutat com Manresa, a hores d’ara, no disposi d’aquest servei i que la gent hagi de 
marxar fora. Pensa que val la pena qualsevol esforç per aconseguir que aquest 
objectiu es pugi portar a terme. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, assenyala que el 
seu grup troba molt encertada tant la proposició com sobretot l’esmena, ja que aquesta 
última clarifica molt que com a Ajuntament s’ha intentat al llarg dels darrers anys 
estimular i promoure la instal·lació d’un crematori a la ciutat. Comenta que malgrat que 
s’ha afavorit no ha reeixit, o bé perquè els projectes de les empreses que ho han 
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intentat fer no reunien les condicions –perquè la ubicació no admetia aquest ús o hi 
havia afectacions a les industries adjacents- o bé perquè el propi Ajuntament va 
intentar l’adjudicació d’un servei municipal d’incineració de cadàvers que va quedar 
desert. 
 
Com que aquests intents no han rutllat, pensa que seria bo que la població de 
Manresa tingui l’evidència de que per part de l’Ajuntament es fa un informe clar 
respecte a les normatives, les llicències, les localitzacions i les possibilitats 
d’establiment d’aquest servei a la ciutat. 
 
També diu que en els estudis que s’havien fet mentre ell va ser regidor no quedava 
prou clar si seria un servei rendible a nivell d’explotació privada perquè tot i que 
sempre s’ha dit que les incineracions havien d’anar en increment, a la pràctica les 
estadístiques no han acompanyat massa i, per tant, la corba d’utilització del servei no 
està sent la que s’esperava i encara hi ha molta gent que opta pel sistema tradicional 
d’enterrament. En qualsevol cas, diu que el grup del PSC votarà a favor de l’esmena 
perquè pensen que és clarificadora respecte aquest tema. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.10 del GMPP, amb l’esmena de CiU 
incorporada, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 
3 GMPP i 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, es declara acordat el 
següent: 
 
“Aquest Ajuntament des dels anys noranta s'ha plantejat la necessitat d' instal·lar a la 
nostra ciutat un crematori per a incinerar a aquelles persones que mostrin la voluntat o 
be de la família, en tenir aquest servei enlloc del servei actualment d'enterrament 
habitual. 
 
A mesura que passen els anys aquest és un servei que cada vegada té més demanda 
i el servei s'ha de fer fora de la ciutat, en concret a Terrassa com a lloc més proper, 
amb les molèsties que ocasiona a la família del difunt. 
 
Vist que hi ha operadors que podrien estar interessats en la  instal·lació d'un crematori 
per oferir el servei a la nostra ciutat. 
 
PROPOSEM  
 
L’equip de govern farà públic un informe on es detalli la situació actual referent a 
normatives i llicències, possibles localitzacions i condicions d’explotació del servei en 
relació amb el servei d’incineració de cadàvers.” 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
8.1 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 
 crèdits núm. 14/2013 dins del Pressupost municipal vigent. 
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 16 de juliol de 2013, que es 
transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2014. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2013 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 14/2013 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, explica que 
aquest expedient en concret es tracta d’un cas puntual i ben bé ha entrat per urgència. 
Comenta que s’ha espatllat l’assecadora de la residència Catalunya del Selves i 
Carner i no es pot reparar. Hi ha la necessitat de comprar-ne una de nova però no hi 
ha partida per això, per la qual cosa s’ha hagut d’habilitar recursos per tal de poder-la 
adquirir un cop s’hagi aprovat la proposta. Així doncs, demana el vot favorable dels 
assistents. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMPP), i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.2 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de la minuta de conveni de 
 transaccional judicial per a l’execució provisional de la sentència 
 judicial núm. 116/2011, de 8 d’agost, en relació a l’expropiació de la 
 finca situada al carrer de les saleses n. 9 d’aquesta ciutat. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 16 de juliol de 2013, que es 
transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
En virtut d’expedient d’expropiació forçosa iniciat per ministeri de la llei, en data 18 de 
juliol de 2008 el Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de Barcelona, va determinar 
el preu just de la finca situada al carrer de les Saleses núm. 9, qualificada com a parcs 
i jardins urbans. Tant els propietaris com l’Ajuntament de Manresa van interposar 
recursos contenciosos administratius contra aquell acord, els quals es van tramitar 
conjuntament en el marc del recurs ordinari 490/2008 i acumulat 547/2008, seguit 
davant de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
En data 8 de febrer de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar 
sentència núm. 116 declarant la procedència de l’expropiació i fixant el preu just de la 
finca en 11.117.406,31 € (inclòs el 5% del premi d’afecció), a més dels interessos 
legals. Contra aquesta Sentència, l’Ajuntament de Manresa ha interposat davant del 
Tribunal Suprem recurs de cassació, el qual ha estat admès a tràmit en la 
Interlocutòria de data 1 de desembre de 2011, i per tant aquella no ha esdevingut 
ferma. 
 
Quant al preu just fixat pel Tribunal, fins al dia d’avui s’ha abonat als propietaris, Sr. 
Àngel Garcia-Milà Matas i Jordi Ramentol Garcia-Milà la suma total de 347.529,47 €, 
equivalent a la valoració municipal; i els propietaris han sol·licitat a la Sala l’execució 
provisional de la sentència, instant el pagament del diferencial del preu just, això és, 
10.769.876,84 €, juntament amb els interessos legals que, al seu entendre, s’haurien 
meritat, a més dels interessos que es continuïn meritant fins al pagament total del preu 
just, amb un fraccionament anual de fins a quatre anys. 

 
En relació a aquesta petició, l’Ajuntament de Manresa va presentar a la Sala, en data 6 
de maig de 2013 un escrit d’oposició, si bé oferint la possibilitat de pagament del 
diferencial del preu just en un termini de set anys. La proposta ha estat traslladada a 
la propietat, i en aquests moments es troba pendent de resoldre per la Sala.  
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En termes generals, la propietat accepta la proposta de pagament fraccionat que ha 
plantejat l’Ajuntament, i és per això que s’ha redactat un conveni transacció judicial per 
al pagament, de forma provisional, del preu just que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va determinar per l’expropiació de la finca del c/ de les Saleses núm. 9 de 
Manresa i, en el seu cas, dels interessos que es meritin, mentre no recaigui sentència 
del Tribunal Suprem en relació al recurs de cassació interposat per l’Ajuntament. En 
aquest conveni es disposa el següent: 
 

1. Fraccionament del pagament del diferencial del preu just en un termini de set 
anys consecutius, a raó d’1.538.553,84 € anuals, que començaran a liquidar-se 
durant l’exercici de 2014; pagament que requerirà aportació d’aval o altra 
garantia pel mateix import del cobrament, a l’efecte de garantir el resultat 
definitiu del plet que derivarà de la sentència que ha de dictar el Tribunal 
Suprem. 

2. Execució dels avals en el supòsit que el Tribunal Suprem determini un preu just 
inferior a l’abonat, o devolució dels avals en cas que sigui superior. 

3. L’import total dels interessos s’abonarà un cop satisfet la totalitat del preu just, 
seguint el mateix esquema de pagaments que en el preu just; en cas de 
disconformitat sobre el seu muntant, la qüestió serà dirimida en execució de 
sentència pel tribunal que correspongui.  

4. Per al càlcul dels interessos es descomptaran les quantitats satisfetes a 
compte del preu just, independentment de si s’han abonat a canvi d’aval o no. 

5. L’incompliment de l’obligació de satisfer els pagaments del preu just o 
interessos, pot donar lloc a instar l’execució forçosa del conveni, davant el 
Tribunal. Es pacta a més, en incrementar-lo amb un interès de mora en un 
punt.  

Fonaments jurídics 
 
L’article 77 de la Llei 29./1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, disposa que serà possible arribar a un acord que posi fi a la 
controvèrsia sempre que el judici es promogui sobre matèries susceptibles de 
transacció, essent necessari que els representants de les Administracions públiques 
demandades tinguin l’oportuna autorització. També l’article 19 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil autoritza el poder de disposició de les parts en el plet. 
 
El conveni que es proposa s’ajusta, en els seus termes bàsics, a la proposta que, com 
a alternativa, va formular el mateix Ajuntament de Manresa en motiu de les 
al·legacions a l’execució provisional.  
 
La finalització anticipada del procés judicial, en virtut de la transacció, implicarà la 
reducció de despeses processals; en qualsevol cas, els pagaments provisionals i a 
compte queden garantits mitjançant l’aportació d’aval, i permetran reduir els interessos 
legals que en el dia d’avui merita el preu just determinat per la Sala del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.  
 
L’article 230 del Decret legislatiu 2/2003, disposa que per avenir-se a les demandes 
judicials o transigir cal acord del Ple per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, en concordança amb l’article 7 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
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D’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova 
el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, és necessari 
l’informe previ del Secretari en assumptes sobre matèries que s’exigeixi un quòrum 
especial. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de CONVENI DE TRANSACCIONAL JUDICIAL PER A 
L’EXECUCIÓ PROVISIONAL DE LA SENTÈNCIA JUDICIAL núm. 116/2011, de 8 
d’agost, a subscriure amb el sr. jordi Ramentol Garcia-Milà i el Sr. Àngel Garcia-Milà 
Matas, en relació a l’expropiació de la finca situada al carrer de les saleses n. 9 
d’aquesta ciutat, tot autoritzant a l’Alcalde per a la seva signatura. 
 
Segon.- AUTORITZAR a la Lletrada nomenada per acord de la Junta de Govern Local 
de data 10 de novembre de 2008 com a directora de la defensa jurídica de 
l’Ajuntament en el recurs ordinari 490/2008 i acumulat 547/2008, seguit davant la Sala 
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció 
Segona, senyora Judit Camprubí i Duocastella, per tal que, en els termes del Pacte 
Setè del conveni aprovat, pugui lliurar al tribunal la transacció, aportant la 
documentació necessària a l’efecte, de conformitat amb l’article 77.1 segon paràgraf 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
administrativa.” 
 
 

 
 

“CONVENI DE TRANSACCIÓ JUDICIAL PER A L’EXECUCIÓ PROVISIONAL 
DE SENTÈNCIA JUDICIAL 

 
Manresa, __ de juliol de 2013 
 
R E U N I T S: 
 
D’una banda, l’Il·lm. senyor VALENTÍ JUNYENT i TORRAS, major d’edat, amb el D.N.I. núm. (...)      , veí 
de Manresa, domiciliat a l’efecte d’aquest document a la seu de l’Ajuntament de Manresa situada a la 
Plaça Major núm. 1 de la vila. 
 
I de l’altra, el Sr. XXX, major d’edat, amb el D.N.I. núm. XXX, domiciliat a _____________ i el Sr. XXX, 
major d’edat, amb el D.N.I. núm. 36.524.320-K, domiciliat a ______________.  
 
A C T U E N: 
 
El senyor VALENTÍ JUNYENT i TORRAS en la seva condició i qualitat d’Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Manresa, càrrec que el faculta per representar a dita Corporació, de conformitat amb el 
que disposa l’article 53.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
El senyor XXX i el senyor XXX, ambdós en nom i en interès propi, en llur condició de propietaris, per 
meitats indivises, de l’immoble situat al c/ de les Saleses núm.  9 de Manresa, el qual té assignada la 
referència cadastral 3000026DG0230A0001DT i resta destinat a sistema general de titularitat pública en 
virtut del planejament urbanístic vigent a la ciutat. 
 
L’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa resta facultat per a la signatura d’aquest conveni de 
transacció judicial en virtut de l’acord plenari adoptat per la Corporació, en la sessió de data (...) , en 
compliment del que disposen l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei 
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 172 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova 
el Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
Resta adjunt al conveni una còpia de l’acord plenari esmentat, degudament certificat i diligenciat pel 
funcionari habilitat a l’efecte. 
 
Els senyors compareixents, en la representació que exerceixen, es reconeixen mútuament i 
recíprocament la capacitat legal necessària per tal de formalitzar aquest conveni de transacció judicial, per 
la qual cosa, de comú acord i amb total conformitat, exposen els següents 

A N T E C E D E N T S 
 
I.- EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA DEL C/ DE LES SALESES NÚM. 9 DE 

MANRESA. 
 
En data 21 de juliol de 2006, en XXX, actuant aleshores en nom i representació de BÉNS I PATRIMONIS 
OLESANS, SL, va presentar davant l’Ajuntament de Manresa escrit advertint la voluntat d’iniciar, per 
ministeri de la llei, expedient d’expropiació forçosa en relació a la finca situada al c/ de les Saleses núm. 9 
de Manresa 
 
A l’advertiment va seguir-se la presentació, un any més tard, el dia 31 de juliol de 2007, del full 
d’apreuament de la finca. L’expedient administratiu va concloure amb la determinació del preu just per 
part del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de Barcelona, de data 18 de juliol de 2008, per valor 
d’1.228.263,86 €, inclòs el 5% del premi d’afecció, resolució comunicada  als Srs. XXX i XXX que, en 
l’endemig, havien esdevingut adjudicataris de la finca prèvia dissolució i liquidació d’aquella mercantil, 
acte jurídic que va ser notificat a l’Ajuntament de Manresa i al Jurat d’Expropiació de Catalunya. 
 
Tant els propietaris expropiats com l’Ajuntament de Manresa van deduir sengles recursos contenciosos 
administratius contra l’acord del Jurat esmentat, els quals es van tramitar conjuntament en el marc del 
recurs ordinari 490/2008 i acumulat 547/2008, seguit davant de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
II.- SENTÈNCIA JUDICIAL DE DETERMINACIÓ DEL PREU JUST DE L’EXPROPIACIÓ 

FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL C/ DE LES SALESES NÚM. 9 DE MANRESA. 
 
La Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
va dictar, en el marc del recurs ordinari 490/2008 i acumulat 547/2008, la sentència núm. 116 de data 8 
de febrer de 2011, en virtut de la qual dit Tribunal va declarar la procedència de l’expropiació i va 
desestimar el recurs deduït per l’Ajuntament de Manresa contra l’acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya dictat en data 18 de juliol de 2008 i, en canvi, va estimar parcialment el recurs deduït pels 
propietaris expropiats contra el mateix acord del Jurat, el qual va restar anul·lat, tot declarant que el preu 
just de la finca expropiada havia de ser el d’11.117.406,31 € (inclòs el 5% del premi d’afecció) i 
reconeixent, alhora, els drets dels propietaris expropiats a percebre els interessos de demora d’acord amb 
el fonament de dret quart de la sentència.  
 
III.-  LA SENTÈNCIA JUDICIAL ESMENTADA NO ÉS FERMA PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE 

MANRESA HA PREPARAT I INTERPOSAT UN RECURS DE CASSACIÓ EN CONTRA DE 
DITA RESOLUCIÓ JUDICIAL, EL QUAL ÉS EN TRÀMIT I PENDENT DE RESOLUCIÓ.  

 
L’Ajuntament de Manresa ha preparat  davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha 
interposat davant del Tribunal Suprem, en el seu moment, el recurs de cassació corresponent contra la 
sentència dictada en les actuacions judicials indicades, de tal forma que dita sentència no ha esdevingut 
ferma. 
 
La interlocutòria del Tribunal Suprem de data 1 de desembre de 2011 va acordar l’admissió a tràmit del 
recurs de cassació indicat, el qual es tramita davant de la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem amb el número de recurs 2374/2011.  

 
Dit recurs de cassació és en tràmit davant del Tribunal Suprem i pendent de resolució en el moment de la 
subscripció d’aquest conveni de transacció judicial.  
 
IV.-  L’AJUNTAMENT DE MANRESA HA ORDENAT EL PAGAMENT DE LA VALORACIÓ 

MUNICIPAL DE LA FINCA OBJECTE DE L’EXPROPIACIÓ.  
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La resolució del Regidor d’Economia de l’Ajuntament de Manresa, dictada en data 8 de juny de 2011, va 
ordenar el pagament a favor dels expropiats, de l’import corresponent al full d’apreuament de l’Ajuntament 
per un valor de 347.529,47 €, i va convocar-los el dia 8 de juliol de 2011 a la seu de la Corporació per a 
l’aixecament de l’acta de pagament per aquesta quantitat. 
 
L’acta de pagament subscrita en data 8 de juliol de 2011 deixa constància de la data del pagament a 
cadascun dels propietaris expropiats de la valoració municipal en la proporció corresponent del 50%, de 
tal forma que: 

 
• El Sr. XXX va cobrar l’import de 173.764,73 € en data 9 de juliol de 2010 en virtut de l’aportació 

prèvia d’un aval a l’Ajuntament en garantia de dit pagament, el qual li va ser retornat el dia 30 
de juny de 2011. 

 
• El Sr. XXX va cobrar l’import de 173.764,74 € en data 8 de juliol de 2011, sense la necessitat 

d’aportar cap tipus d’aval després de la sentència dictada en les actuacions judicials seguides 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
V.-  PETICIÓ D’EXECUCIÓ PROVISIONAL DE LA SENTÈNCIA JUDICIAL FORMULADA PELS 

PROPIETARIS EXPROPIATS  I ADMISSIÓ A TRÀMIT 
 
Els propietaris expropiats van sol·licitar a la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el passat 15 d’abril de 2013, l’execució provisional de la 
sentència dictada per dit òrgan judicial. 
 
En la petició d’execució provisional formulada pels propietaris es sol·licita el pagament del diferencial del 
preu just, això és, 10.769.876,84 €, juntament amb els interessos legals que, al seu entendre, s’haurien 
meritat i quantificats en 2.760.609,58 €  fins al dia 31 de març de 2013, a més dels interessos que es 
continuïn meritant fins al pagament total del preu just, amb un fraccionament    anual de fins a quatre 
anys. 
 
La Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
ha dictat Provisió en data 17 d’abril de 2013 donant per sol·licitada a petició d’execució provisional de la 
sentència judicial i concedint un termini d’audiència a la resta de parts comparegudes en el plet judicial 
perquè poguessin formular les al·legacions que consideressin adients. 
 
VI.-  OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA PETICIÓ D’EXECUCIÓ PROVISIONAL 

FORMULADA PELS PROPIETARIS EXPROPIATS.  
 
L’Ajuntament de Manresa va presentar a la Sala, en data 6 de maig de 2013 un escrit d’oposició a la 
petició d’execució provisional formulada pels propietaris expropiats, per disconformitat amb diversos 
extrems de la petició, la qual cosa es dóna aquí per reproduïda; si bé, i pel que interessa en el present 
document, s’oferia la possibilitat de pagament del diferencial entre el preu just assenyalat per la Sala i la 
quantitat abonada corresponent al preu just municipal, és a dir, la suma abans dita de 10.769.876,84 € en 
un termini de set anys, el que equival a un pagament de 1.538.553,83 EUR anuals. En aquest oferiment 
de pagament  ajornat no s’hi incloïen els interessos que es poguessin meritar, atès que el seu muntant no 
es coneixeria fins a obtenir el pronunciament definitiu del preu just de la finca. Així mateix es manifestava 
la no conformitat de l’Ajuntament en la concreció dels interessos assenyalada en el punt anterior. 

 
VII.- CONVENI TRANSACCIONAL. 
 
L’Ajuntament de Manresa i els senyors XXX i XXX, a l’empara del que disposa l’article 88 de la Llei 
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 
l’article 25.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, desitgen formalitzar un conveni de transacció judicial per al pagament, de forma provisional, 
del preu just que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va determinar per l’expropiació de la finca 
del c/ de les Saleses núm. 9 de Manresa i, en el seu cas, dels interessos que es meritin en els termes que 
seguidament pacten, mentre no recaigui sentència del Tribunal Suprem en relació al recurs núm. recurs 
2374/2011, i en el marc de l’incident d’execució de la sentència judicial esmentada, com a millor forma de 
compaginar els interessos públics tutelats per la Corporació i els interessos legítims dels propietaris 
expropiats. 

Aquest conveni esdevindrà execució definitiva una vegada sigui ferma la sentència que fixi definitivament 
el preu just de la finca. 

Aquest conveni té naturalesa jurídica transaccional a l’efecte del que disposa l’article 77 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, per la qual cosa l’aprovació del 
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conveni per l’òrgan municipal competent, la signatura per les parts i l’eficàcia del conveni comportarà la 
desaparició de la controvèrsia jurídica de l’execució provisional de la sentència esmentada, la qual cosa 
requerirà l’homologació i l’aprovació del conveni transaccional per part de l’òrgan judicial corresponent. 

VIII.- COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

De conformitat amb l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords de transacció judicial dels ens locals han de ser 
autoritzats mitjançant un acord del Ple adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació.   

És per això els compareixents, en la representació que exerceixen respectivament, atorguen aquest 
conveni de transacció judicial, que es regirà pels següents 

 
P A C T E S 
 
Primer.- EXECUCIÓ PROVISIONAL DE LA SENTÈNCIA DICTADA PER LA SALA DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.  
 
Ambdues parts es mostren d’acord en dur a terme l’execució, amb caràcter provisional, de la Sentència 
dictada per la Secció Segona de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 8 de febrer de 2011, núm. 116 d’ordre, amb l’adopció de les degudes garanties atès 
que la mateixa no ha esdevingut ferma; i a l’espera del veredicte que dicti la Sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Manresa contra 
la mateixa, recurs que es segueix amb el núm. 2374/2011 de la Secció Primera de l’Alt Tribunal.  
 
En aquest sentit ambdues parts convenen que l’execució provisional ho és per l’import de 10.769.876,84 
€, que es correspon a la diferència entre el preu just determinat per la Sentència de 8 de febrer de 2011 i 
el preu just del full d’apreuament municipal i que ja ha estat satisfet fins a aquesta data, com així es recull 
en l’Antecedent IV; pagament que s’efectuarà en un termini de set anys consecutius, a raó d’1.538.553,84 
€ anuals, que començaran a liquidar-se durant l’exercici de 2014 i que finalitzarà a l’exercici de 2020 (o, 
abans, de donar-se el supòsit contemplat en l’últim paràgraf d’aquest pacte) d’acord amb els imports i el 
calendari de fraccionament i d’ajornament del pagament següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pagament als venciments i quantitats indicades per part de l’Ajuntament de Manresa restarà 
condicionat a que cada propietari presenti individualment davant de dita Corporació, un aval bancari 
solidari, sense dret al benefici d’excusió i divisió, amb vigència indefinida i a primer requeriment, que serà 
retornat a cada propietari en funció del compliment de les condicions d’aquest conveni a favor de 
l’Ajuntament de Manresa per un import equivalent a la quantitat respectiva que hagi de cobrar cadascú, 

Dia de pagament  Import Beneficiari  
      
30.03.2014 384.638,46 € Sr. XXX 
30.03.2014 384.638,46 € Sr. XXX 
30.07.2014 384.638,46 € Sr. XXX 
30.07.2014 384.638,46 € Sr. XXX 
30.03.2015 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2015 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2016 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2016 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2017 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2017 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2018 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2018 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2019 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2019 769.276,92 € Sr. XXX 
30.03.2020 769.276,90 € Sr. XXX 
30.03.2020 769.276,90 € Sr. XXX 
      
  10.769.876,84 €   
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d’acord amb el calendari de fraccionament i d’ajornament del pagament convingut, a l’efecte de garantir el 
resultat definitiu del plet que derivarà de la sentència que ha de dictar el Tribunal Suprem. 
 
El pagament de les quantitats fraccionades es farà als propietaris expropiats en la data màxima indicada i 
havent aportat la garantia, mitjançant un xec nominatiu, o bé, mitjançant transferència bancària, a elecció 
dels beneficiaris. Els pagaments  seran a compte de l’import total del preu just que es fixi definitivament en 
la via judicial.  
En el cas que el preu just que determini el Tribunal Suprem sigui inferior al fixat en la Sentència de la Sala 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i  aquest hagués estat totalment abonat en compliment de 
la taula anterior, les quantitats abonades en excés s’aplicaran als interessos pendents de liquidar, en la 
forma prevista en el Pacte Cinquè.  
 
Segon.- MANTENIMENT, DEVOLUCIÓ I EXECUCIÓ DELS AVALS DIPOSITATS PELS PROPIETARIS 
EXPROPIATS A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.  
 
Si el Tribunal Suprem ratifica que el preu just de la finca situada al c/ de les Saleses núm. 9 de Manresa 
és el fixat en la sentència precedent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a saber, el 
d’11.117.406,31 € (onze milions cent disset mil quatre-cents sis euros i trenta-un cèntims), o per un import 
inferior però que excedeixi de la quantitat abonada fins al moment en concepte de preu just provisional, 
l’Ajuntament restarà obligat a retornar als propietaris expropiats els avals sense necessitat de requeriment 
previ i en el termini màxim d’UN MES a comptar des de la notificació de la Sentència del Tribunal Suprem 
a la representació processal. En tot cas, els avals restaran extingits, i no podran ser ateses les 
reclamacions del beneficiari de la garantia executades amb posterioritat a la declaració de fermesa de la 
sentència. 
 
Per contra, en el supòsit que la Sentència del Tribunal Suprem determini que el preu just de la finca és per 
un import inferior a aquell abonat fins aleshores d’acord amb el Pacte primer, els propietaris retornaran la 
quantitat abonada en excés en el termini màxim de TRES MESOS des de la notificació a la seva 
representació processal de la Sentència, i sense necessitat de requeriment per part de l’Ajuntament de 
Manresa. En cas contrari, l’Ajuntament de Manresa podrà executar l’aval fins a cobrir la quantitat abonada 
de més, deduint-ne la quantitat que s’hagi d’aplicar al pagament d’interessos 
 
Tercer.- PAGAMENTS FRACCIONATS SENSE AVAL NI CAP ALTRA GARANTIA.  
 
Ambdues parts convenen que si la sentència judicial del Tribunal Suprem confirmés la sentència 
precedent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de tal forma que el preu just de la finca situada 
al c/ de les Saleses núm. 9 de Manresa hagués de ser el d’11.117.406,31.-€ (onze milions cent disset mil 
quatre-cents sis euros i trenta-un cèntims), l’Ajuntament de Manresa no podrà exigir als propietaris 
expropiats el dipòsit de cap aval bancari ni de cap altra garantia per al pagament de les quantitats 
fraccionades i ajornades en concepte de preu just,  en els terminis convinguts a tenor del pacte primer 
que, en aquella nova situació jurídica de sentència ferma, passaran a ser els terminis del pagament del 
preu just aleshores indiscutible.  
 
Conseqüentment, dita Corporació municipal satisfarà als propietaris expropiats en el termini màxim TRES 
MESOS a comptar des de la notificació a la representació processal de la sentència del Tribunal Suprem 
aquelles quantitats vençudes i no satisfetes per manca d’aportació d’aval dels propietaris i les que hagin 
de vèncer, en aquest cas, en els terminis convinguts, tot plegat sense necessitat d’aportar cap aval 
bancari ni cap altra garantia. 
 
Així mateix, ambdues parts convenen que si la quantitat fixada definitivament en la via judicial com a preu 
just de la finca objecte d’expropiació és inferior al preu just determinat en la sentència núm. 116/2011 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Ajuntament farà efectiu el pagament de la quantitat definitiva 
fixada en concepte de preu just amb el pagament proporcional a cadascun dels propietaris de l’import 
anual (d’1.538.553,84.-€) convingut en el pacte primer i fins a cobrir successivament i de forma anual el 
pagament total del preu just definitiu, sempre que el preu just definitiu fixat en la via judicial sigui superior 
als pagaments a compte que l’Ajuntament de Manresa hagi satisfet als propietaris expropiats en concepte 
de preu just. 
 
Si la quantitat abonada per l’Ajuntament ja hagués superat el preu just fixat definitivament, la suma 
satisfeta de més es regirà per allò convingut en el darrer paràgraf del Pacte Segon. 
 
Quart.- CONVERSIÓ DE L’EXECUCIÓ PROVISIONAL EN DEFINITIVA. 
 
Ambdues parts convenen, d’acord amb el que disposa l’article 532 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que 
l’execució provisional acordada mitjançant aquest conveni esdevindrà execució definitiva una vegada sigui 
ferma la sentència que fixi definitivament el preu just de l’expropiació de la finca del c/ de Saleses núm. 9 
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de Manresa, la qual es complirà també en els mateixos termes d’aquest conveni quant a terminis i imports 
dels pagaments. 
 
Cinquè.- FORMA I TERMINIS DE PAGAMENT DELS INTERESSOS.  
 
L’Ajuntament de Manresa satisfarà als propietaris expropiats els interessos que li corresponguin en els 
termes que determini la Sentència del Tribunal Suprem.  
 
En cas de disconformitat entre les parts sobre el muntant dels interessos a càrrec de l’Ajuntament, la 
qüestió serà dirimida en execució de sentència davant la instància que correspongui.  
 
En tot cas, les parts convenen que el pagament dels interessos a càrrec de l’Ajuntament, es produirà a 
partir de l’exercici següent a aquell que s’hagi satisfet completament el preu just, definitivament fixat. 
 
La totalitat de l’import d’interessos, s’abonaran també de forma ajornada en exercicis successius per 
import igual a 1.538.553,84 €, seguint el mateix esquema previst al pacte primer per al pagament de la 
quantitat del principal (preu just); llevat del darrer exercici en què s’abonarà fins a cobrir l’import que resti 
pendent de pagament. Els pagaments es faran a cada propietari en la proporció corresponent de la 
manera prevista al susdit pacte primer. 
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Manresa no estarà obligat a abonar interessos fins que no es conegui 
el preu just definitiu.  
 
Finalment, ambdues parts convenen que, per al càlcul dels interessos, es descomptaran del preu just els 
pagaments a compte del mateix que l’Ajuntament hagi satisfet als propietaris, tant els que s’han satisfet 
de forma provisional, a canvi d’aval o altre garantia, com els que s’hagin abonat sense necessitat 
d’aquests. 
 
Sisè.- INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS PAGAMENTS  DEL PREU JUST I/O 
DELS INTERESSOS EN ELS TERMINIS CONVINGUTS. Ambdues parts convenen que si l’Ajuntament 
de Manresa no satisfés als propietaris expropiats algun dels imports corresponents als terminis de 
fraccionament i d’ajornament establerts per al pagament del preu just, malgrat haver complert els 
expropiats amb el requeriment d’aportació d’aval, o sense necessitat d’aquest en cas de conèixer de 
forma definitiva el preu just, o bé del pagament dels interessos, es produiria, aleshores, un incompliment 
d’aquest conveni que comportaria, de forma automàtica, que els propietaris expropiats instin l’execució 
forçosa davant la via judicial exigint els pagaments de les quotes vençudes del principal i, en el seu cas, 
els interessos vençuts i no satisfets, més un interès de mora que s’acorda en el tipus de l’interès legal 
més 1 (un punt).  
 
Setè.- CONVENI TRANSACCIONAL I EFECTES. Ambdues parts resten obligades i vinculades per 
aquesta transacció judicial a la qual reconeixen que tindrà l’autoritat de cosa jutjada. Aquest conveni serà 
sotmès a l’aprovació dels Magistrats de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc del recurs ordinari 490/2008 i acumulat 547/2008, 
perquè l’homologuin mitjançant resolució judicial en forma d’interlocutòria d’acord amb el que disposen 
l’article 77.3 de la Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l’article 1816 del Codi Civil. 
 
Un cop la interlocutòria que aprovi aquest conveni transaccional esdevingui ferma, dita resolució judicial 
podrà ser executada com si d’una sentència judicial ferma es tractés. 
 
Vuitè.-.  CESSIÓ DE DRETS. Ambdues parts acorden, que els propietaris expropiats podran transmetre o 
cedir, en la forma i pel preu que estimin adients i de forma total i/o parcial, els drets de cobrament que 
deriven d’aquest conveni a un tercer, sigui persona física o jurídica, sense necessitat de consentiment de 
l’Ajuntament de Manresa, per bé que amb l’assabentat corresponent a la Corporació municipal. 
  
Novè.- ACTE FINALITZADOR DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. El present conveni transaccional 
té caràcter administratiu i, per tant, la legislació aplicable en cas de divergències serà la normativa 
administrativa aplicable.  
 
Endemés, aquest conveni té la consideració d’acte administratiu finalitzador del procediment administratiu, 
exhaureix la via administrativa i resulta immediatament executiu de conformitat amb el que disposa 
l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest conveni, per duplicat exemplar, en el lloc i la 
data que figuren a l’encapçalament.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, assenyala que 
aquest procés va començar l’any 2006. El 8 de febrer de 2011 hi va haver una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la Sala Contenciosa 
Administrativa, en la que es feia una valoració a resultes d’un recurs que va presentar, 
per una part la propietat, i per una altra l’Ajuntament, sobre un justipreu amb el que 
cap de les dues parts hi estava d’acord. Diu que, per sorpresa de les dues parts, en 
aquesta sentència del 8 de febrer de 2011 es va valorar la finca del c. Saleses núm. 9 
en 11.117.406,31 €. L’Ajuntament de Manresa va interposar un recurs de cassació 
davant el Tribunal Suprem, el qual va ser admès a tràmit el dia 1 de desembre de 2011 
i en continua la tramitació. 
 
Per altra banda, i d’acord amb la fulla d’apreuament que havia fet l’Ajuntament 
inicialment per un valor de 347.529,47 €, l’equip de govern va acordar el 8 de juny del 
2011 pagar aquests diners als dos demandants, el senyor XXX l XXX i XXX, donant-
los el 50% a cadascun d’ells. 
 
Explica que el passat 15 d’abril de 2013 els propietaris expropiats van sol·licitar al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’execució provisional de la sentència. Diu 
que reclamen per execució de sentència el diferencial entre els 11.117.406,31 € i els 
347.529,47 € que s’havien pagat, que és de 10.769.876,84 €. A més, demanen que es 
liquidi en 4 anys. 
 
Diu que davant d’això, l’equip de govern va creure oportú engegar un procés de 
negociació amb la part expropiada amb l’objectiu de buscar un principi d’acord que fes 
possibilista el fer front al pagament de la xifra restant dels 10,7 milions d’euros. En 
principi la proposta que es va fer (la qual després ha anat prosperant i és la que queda 
recollida en el dictamen) és poder fer front a aquest import en el decurs de 7 anys 
començant a comptar a partir del 2014 per un import anual d’1.538.553,84 €, amb el 
benentès que el primer any, el 2014, això no es pagaria en un sol cop sinó que es 
pagaria el 50% el 30 de març i l’altre 50% el 30 de juliol. Els anys següents fins el 2020 
s’anirà pagant a raó de l’1,5 milions d’euros cada 30 de març. Explica que això es faria 
així sempre i quan la part contrària hagi dipositat amb anterioritat uns avals que 
restarien a la Corporació, i que haurien de ser uns avals bancaris solidaris sense dret 
al benefici d’execució ni de divisió i amb vigència indefinida, el que vol dir que fins que 
no surti la sentència del Tribunal de cassació aquests avals continuarien tenint 
vigència real.  
 
Explica que l’acord de pagament que es fa dels 10,7 milions d’euros és sobre el 
principal, de manera que resta pendent la liquidació d’interessos que no es podran 
saber fins el moment en que el Tribunal de cassació dicti sentència i es determini 
l’apreuament real de la finca de les Saleses. Diu que serà llavors quan se sabrà si es 
podrà acabar de pagar abans del 2020 o no, perquè en funció del preu que surti i de 
l’import que s’ha pactat que es pagarà cada any, si la xifra que digui el Tribunal de 
cassació és més baixa es podrà liquidar abans del 2020.  A partir del moment en que 
s’acabi de pagar el valor de la finca es començaran a pagar els interessos. 
 
Diu que els Serveis Jurídics intueixen que a finals del 2014 podria sortir el resultat de 
la cassació. Sigui quan sigui, en el moment en que la sentència sigui ferma se sabran 
les possibilitats que hi ha de tancar definitivament aquest conveni que actualment és 
provisional i que passaria a ser definitiu. 
 
Finalment, demana el vot favorable dels assistents, amb el benentès que les garanties 
d’aval que hi ha sobre aquesta operació són absolutes i donen certesa de que si sortís 
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una sentència per la qual l’Ajuntament hagués pagat de més a la propietat, aquests 
avals serien executables. Fins i tot, remarca que en el conveni s’ha pactat en quins 
termes són executables aquests avals. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
sentències com la que està en l’origen d’aquest dictamen demostra que tenim un 
ordenament legal i un sistema judicial absolutament inadequat i contrari a l’interès 
general. Per tant, espera que algú, aviat, hi posi remei. 
 
Indica que aquesta proposta que hipotecarà els pressupostos d’aquest Ajuntament de 
manera important i greu durant 10 anys els va ser presentada ahir per ser aprovada 
avui. Diu que la CUP no es veu amb cor de prendre una decisió com aquesta amb tant 
poc temps i sense haver-la pogut meditar i estudiar altres alternatives. Malgrat que 
entenen que la voluntat de l’equip de govern és sortir del pas, la CUP optarà per 
abstenir-se. 
 
L’alcalde assenyala que perquè s’aprovi aquest dictamen cal majoria absoluta 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC) i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP), i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 25, 26, 27 i 

28, que corresponen a les sessions dels dies 17 i 25 de juny i 1 i 8 de juliol 
de 2013,  respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 25, 26, 27 i 28, que corresponen a 
les sessions dels dies 17 i 25 de juny i 1 i 8 de juliol de 2013,  respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció dels acords que es 
relacionen a continuació: 
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Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

02-07-2013 ADIF Àrea de Manteniment 

*Proposició del Grup Municipal de CiU en relació 
a la manca de serveis a l’estació del tren del nord 
de la RENFE de Manresa, gestionada per ADIF. 
(Ple 20-06-2013) 

03-07-2013 Generalitat de 
Catalunya 

Departament de la 
Presidència 

*Proposició del Grup Municipal del PSC en contra 
de la reforma de l’Administració local promoguda 
pel Govern de l’Estat. (Ple 20-06-2013) 
Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa 
del català a la franja de ponent i per la supressió 
de les denominacions LAPAO i LAPAPYP de la 
Llei de Llengües  d’Aragó. (Ple 20-06-2013) 
*Proposició del Grup Municipal d’ERC per 
demanar la supressió de la delegació i 
subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya 
i el cessament de la delegada del Govern a 
Catalunya. (Ple 20-06-2013) 
 

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal del PP, de 15 de juliol de 2013, sobre el 

quiosc ubicat a la Plaça de Sant Domènec. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 15 de juliol de 2013, que 
es transcriu a continuació: 
 
“A la plaça de Sant Domènec hi ha quiosc de venda de productes de premsa i revistes 
de concessió municipal. 
 
La renovació del quiosc es va fer conjuntament amb la Plaça, a finals dels anys 
noranta, i des de llavors l'explotació del quiosc sempre ha estat de la mateixa empresa 
concessionària. 
 
Fa unes setmanes es va saber que per error u omissió, des de la nova concessió -
finals anys noranta- no s'ha cobrat mai ni una pesseta, en el seu moment, ni euro per 
l'explotació d' aquesta concessió. 
 
Quins son els motius pels quals una concessió de quiosc de revistes i premsa que 
havia de satisfer un import per l’explotació no ho ha fet? 
 
En tots aquests anys, quan s'ha deixat d'ingressar a l'Ajuntament de Manresa? 
 
Qui és el departament d'aquest Ajuntament responsable del desconeixement d'una 
concessió i qui és el responsable de no haver executat la seva feina amb diligència? 
 
S'han fet les gestions oportunes per a recuperar l'import no ingressat per l'explotació 
d'aquest quiosc?” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delgat d’Hisenda i Governació, diu que el fet que 
el quiosc de premsa no hagi pagat cap import per l’explotació de la concessió des del 
2000 al 2012 s’explica perquè el 30 de juliol de 1999 va caducar la concessió 
administrativa existent, i en conseqüència, la societat concessionària va deixar 
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d’aportar el cànon anual malgrat que va seguir ocupant l’espai a l’espera d’una nova 
adjudicació. 
 
En el supòsit que s’hagués fet una nova concessió a l’any 2000, i que el cànon mínim 
satisfet per l’adjudicatari el primer any hagués estat l’equivalent al de l’any 1999 
actualitzat d’acord amb l’IPC, diu que la quantitat aproximada que l’Ajuntament de 
Manresa ha deixat d’ingressar fins al 2012 seria de 13.603,92 €. No obstant això, diu 
que s’ha de fer esment que durant la vigència de la concessió -entre els anys 1996 i 
1997- es va remodelar la Plaça Sant Domènec i el quiosc s’hi va veure afectat. A més, 
el concessionari d’aleshores va assumir les despeses de construcció del nou quiosc 
amb la fesomia que té actualment. Per tant, diu que el més lògic hauria estat allargar la 
concessió uns quants anys més fins a compensar la inversió feta pel concessionari, a 
més de les eventuals pèrdues del període de temps en què el quiosc va veure 
afectada la seva activitat per l’execució de les obres. El senyor Josep M. Sala també 
posa èmfasi en el fet que s’està parlant d’un marge de negoci no massa elevat, per la 
qual cosa el període d’allargament segurament hauria estat d’uns quants anys. 
 
Respecte al tema de les responsabilitats diu que la situació era coneguda pel 
Departament de Patrimoni, el qual en diferents moments ho va posar en coneixement 
del servei que havia de realitzar els estudis tècnics a fi i a efecte d’endegar la nova 
concessió, però que per motius que es desconeixen aquesta situació de feedback, tot i 
que produir-se vàries vegades, no va arribar a concloure’s mai. També diu que quan 
va entrar l’equip de govern actual i van detectar aquest tema l’any 2012 es va posar en 
funcionament la maquinària per tal de treure a concessió el quiosc esmentat. Suposa 
que, si no hi ha res de nou, en les properes setmanes quedarà adjudicat 
definitivament. 
 
Pel que fa a si s’han fet les actuacions oportunes per recuperar l’import no ingressat, el 
senyor Josep M. Sala diu que no s’ha dut a terme cap gestió atès que al no existir un 
contracte de concessió administrativa en vigència entre els períodes 2000 i 2012 no és 
possible reclamar legalment l’abonament de cap cànon als ocupants del quiosc. 
 
 
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i 
correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 
 


