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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 1/2014 
Dia:  16 de gener de 2014 
Hora:  19.05 h  a  22.11 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 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Ruth Guerrero Rodríguez 
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 
 
Absents 
Sónia Diaz Casado 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 16 de gener de 2014 
 

2 

ORDRE DEL DIA 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 13, que 
correspon al dia 19 de desembre de 2013. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11680, de 9 de desembre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2013, 
dins del pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11916, de 18  de desembre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2013, 
dins del pressupost municipal vigent. 

 
2.3 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de gener de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (4t. trimestre 2013). 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 7 de gener de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (4t. trimestre 2013). 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 55, de 8 de gener de 2014, 

sobre pròrroga del pressupost 2013 per a l’exercici 2014.  
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11910, de 23 de desembre de 

2013, sobre actualització dels membres dels Consells de districte. 
 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió 

ordinària del Ple de la Corporació dels mesos de febrer i abril de 2014. 
 
 
4. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la ”Modificació puntual 

del Pla General Antic Casal Regionalista de Manresa”. 
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5. PROPOSICIONS 
 
5.1 Proposició del Grup Municipal de PxC per crear una oficina d’intercanvi de 

llibres de text. 
 
5.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per crear un Registre d’habitatges 

compartits. 
 
5.3 Proposició del Grup Municipal de PxC per a l’elaboració d’una ordenança 

municipal reguladora de l’enllumenat exterior. 
 
5.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP en contra de la reforma de la Llei de 

l’avortament. 
 
5.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la sanció dels immobles 

permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans 
empreses. 

 
5.6 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i CUP, sobre mesures 

de millora de la carretera C-55. 
 
5.7 Proposició dels Grups Municipals del PSC i PP per tal que no es descarti la 

solució del desdoblament d’alguns trams de la carretera C-55 per garantir la 
seguretat vial. 

 
5.8 Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC sobre el sector del taxi. 
 
5.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC per impulsar polítiques de foment per a 

potenciar la incorporació al mercat de lloguer dels habitatges buits que són 
propietat d’entitats financeres. 

 
  
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
7. 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. 
 
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 47, 48, 49 i 50, 

que corresponen a les sessions dels dies 10, 17, 23 i 30 de desembre de 2013, 
respectivament.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió. 
 
Excusa l’assistència de la regidora del GMPSC, la senyora Sònia Diaz Casado.  
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 13, que 
correspon al dia 19 de desembre de 2013. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm.13, que correspon al dia 19 de desembre 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 24 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  11680, de 9 de desembre 

de 2013, sobre aprovació de l’expedient de modifica ció de crèdits núm. 
28/2013, 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 28/2013, 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.” 
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2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  11916, de 18 de 
desembre de 2013, sobre aprovació de l’expedient de  modificació de 
crèdits núm. 29/2013, 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 29/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a l’empara del que disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 
de 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, 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, senyor Josep Maria Sala, expliqui l’expedient de 
modificació de crèdits 28/2013 i 29/2013, inclosos als punts 2.1 i 2.2 respectivament de 
l’ordre del dia.  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , informa que el dictamen 
corresponent a l’expedient de modificació de crèdits 28/2013, fa referència en primer 
lloc a una subvenció, la notificació de la qual es va rebre el 2 de desembre de 2013 per 
part del Servei d’Ocupació de Catalunya, en què s’atorgava un ajut a l’Ajuntament de 
Manresa per portar a terme un Programa mixt de treball i formació per a la contractació 
de 30 plans d’ocupació i 1 pla d’ocupació de coordinació.  
Com que no existia una partida pressupostària, es va fer el canvi de partides a fi i 
efecte de poder generar els recursos necessaris dintre de l’exercici pressupostari de 
2013 per cobrir el període pel cost de les nòmines i de la seguretat social, finançat pels 
propis ingressos de la subvenció. 
 
En segon lloc, fa referència a una necessitat del Servei d’extinció d’incendis i altres 
despeses diverses, reforçant la partida amb 60 euros, dintre de la pròpia funció 
d’emergències i protecció civil. 
 
Respecte a l’expedient de modificació de crèdits 29/2013, inclòs al punt 2.2 de l’ordre 
del dia, fa referència a reforçar, per manca de consignació pressupostària, unes 
partides de serveis de telecomunicacions, cobertes per partides d’energia elèctrica, 
d’edificis administratius i una partida de mobiliari i estris en què hi havia un sobrant de 
crèdit. 
 
2.3 Donar compte de l’informe trimestral de Tresore ria, de 2 de gener de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificac ió de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de l luita contra la 
morositat en les operacions comercials (4t. trimest re 2013). 
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El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de gener de 2014. 
 
“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’octubre de 2013 a 31 de desembre de 2013 
 

 Nombre % Import % 

Obligacions pagades dins el període legalment establert (30 
dies) 

65 8,2% 201.837,37 2,45% 

Obligacions pagades fora del termini legalment establert   
 

 
 

 

Obligacions pagades fora del finançament estatal 
 
Obligacions pagades a través del finançament estatal (RDL 
8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i suport a 
entitats locals amb problemes financers) 

517 
 
 
 
212 

65,1% 
 
 
 
26,7% 

3.062.701,61 
 
 
 
4.988.654,93 

37,1% 
 
 
 
60,45% 

TOTAL PAGAMENTS REALITZATS TRIMESTRE 794 100% 8.253.193,91 100% 

     

Obligacions pendents de pagar fora del període de 
pagament legalment establert 

1074  4.644.661,23 100% 

 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 65 que s’han pagat dins el termini dels 30 dies establert normativament (el 8,2% 
del total de factures), significant el 2,45% de l’import total de factures del període.  
 
Per la resta, hi ha un total de 729 obligacions que s’han pagat posteriorment als 30 
dies, desglossades entre les que s’han pagat a través del sistema de finançament 
estatal (pla de pagament a proveïdors) que signifiquen el 26,7% del volum de factures i 
les pagades directament per l’ajuntament a través de transferència bancària que 
signifiquen en volum el 65,1%. 
 
Per tant, dins l’últim trimestre de l’any, l’ajuntament continua pagant dins el termini 
establert legalment un percentatge molt baix de les factures (entre el 4,9 i el 2,3% del 
volum de les factures). Per aquest últim trimestre resten pendents de pagar un total de 
4.644.661,23 euros, significant 1074 factures que es troben fora de termini.” 
 
 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral d’Interven ció, de 7 de gener de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificac ió de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de l luita contra la 
morositat en les operacions comercials (4t. trimest re 2013). 
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El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 7 de gener de 2014. 
 
“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 ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic  Serveis Socials, Sanitat i 
Programes). 
 
SEGON: Hi ha una factura a 31 de desembre de 2013 respecte a la qual han 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no 
s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació. Es relacionen a 
continuació : 

 
- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930) 

relativa a la quota per l’any 2013 com a ens associat a l’associació de municipis 
per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre 
F2013/2210 i data d’entrada 30 de maig de 2013.” 
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2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  55, de 8 de gener de 
2014, sobre pròrroga del pressupost 2013 per a l’ex ercici 2014.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 

 
“PRIMER: A partir de l’1 de gener de 2014, es prorroguen els crèdits inicials 

per a despeses del pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici de 2013, 
d’acord amb els criteris següents: 

 
a) No es consideren prorrogades les modificacions de crèdit aprovades 

durant l’exercici 2013. 
 
b) No es consideren prorrogats els crèdits destinats a serveis o 

programes que han hagut de concloure en l’exercici 2013 o que 
estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats 
que, exclusivament, s’haguessin de percebre en l’esmentat exercici. 
Per tant, no es consideren prorrogables les aplicacions pressupostàries 
del 2013 referents a inversions ni les referents a concessions de 
subvencions nominatives.  

 
c) Ajustats a la baixa els crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2013 

en funció del que disposa l’apartat anterior, el marge obtingut en relació 
amb el límit global dels crèdits inicials de referència, es realitzen 
ajustos a l’alça en els crèdits del pressupost prorrogat per atendre 
compromisos ferms de despeses a realitzar a l’exercici 2014, 
corresponents a unes majors càrregues financeres anuals generades 
per operacions de crèdit autoritzades en exercicis anteriors. 
  

SEGON:  Es podrà realitzar la incorporació de romanents, amb la corresponent 
aprovació de modificació pressupostària, sense consideració del límit referit i sempre 
que la naturalesa de la despesa i la situació del crèdit disponible en l’exercici finalitzat, 
permetin procedir d’acord amb el previst en els articles 47.5 i 48 del Reial Decret 
500/900.  

 
          TERCER: Queda modificada la resolució del calendari de tancament de 2013 
número 8635 de 3 d’octubre de 2013 pel que fa a l’acord PRIMER apartat D , referent 
a les despeses normals exercici 2014 , quedant redactat de la següent manera: 
    
D.DESPESES NORMALS EXERCICI 2014 
 

1) Referents a pressupost prorrogat  
 

-Tràmit normal a partir del 13-01-2014 
 

2) Referents a aplicacions pressupostàries noves del pressupost  
 

-Cal esperar que s’aprovi el pressupost definitiu del 2014 i que  sigui 
vigent, o 
-Proposar una modificació de crèdits del pressupost prorrogat per a 
l’any 2014  

 
 QUART:  Mentre no s’aprovi el pressupost definitiu, el pressupost prorrogat 

podrà ser objecte de qualsevol de les modificacions previstes per la llei. 
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          CINQUÈ: El pressupost definitiu, s’aprovarà amb efectes de l’1 de gener i els 
crèdits inclosos  tindran la consideració de crèdits inicials. Les modificacions i ajustos 
realitzats en el Pressupost prorrogat, s’entendran fetes sobre el pressupost definitiu, 
excepte que el Ple disposi en el propi acord d’aprovació d’aquest últim que 
determinades modificacions o ajustos es consideraran inclosos en els crèdits inicials, i 
caldrà anul·lar-los.  

 
SISÈ: Aprovat el pressupost definitiu, caldrà fer els ajustos necessaris per 

donar cobertura, en el seu cas, a les operacions fetes durant la vigència del 
Pressupost prorrogat. 

 
SETÈ: Les estructures per programa de les despeses i les econòmiques dels 

ingressos i de les despeses del pressupost prorrogat s’han d’adaptar a les 
modificacions fetes al llarg de l’exercici 2013 i a les que puguin resultar necessàries 
des de l’inici de l’exercici 2014. Per la qual cosa, ja s’incorporaran al pressupost 
prorrogat les noves aplicacions pressupostàries del capítol 1 de personal segons la 
nova estructura organitzativa per al 2014, així com el fons de contingència per import 
de 4.654.510,00€, establert per l’article 31 de la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i que s’estableix amb una dotació mínima de 
0,5% de l’import de les despeses no financeres en l’article 18.4 de RDL 8/2013, de 28 
de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de 
suport a entitats locals amb problemes financers. 

 
VUITÈ: Es consideren prorrogades, en el necessari, les bases d’execució del 

Pressupost aprovades per l’exercici 2013, i específicament la vinculació de crèdits de 
despeses vigent per a l’exercici 2013. 

 
NOVÈ: El pressupost prorrogat haurà de complir els requisits de la llei Orgànica 

2/2012 pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de sostenibilitat 
financera  i el de la regla de la despesa. 

 
DESÈ: Els crèdits inicials, els ajustos realitzats i els crèdits del pressupost 

prorrogat 2014 de despeses són els següents. 

 PRESSUPOST DE DESPESES     

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CRÈDITS 
INICIALS  

AJUSTOS A 
LA BAIXA  

AJUSTOS A 
L'ALÇA 

CRÈDITS  
PRESSUPOST 
PRORROGAT  

2014 

1 Despeses de Personal 29.851.964,00 1.354.013,00 0,00 28.497.951,00 

2 Despeses corrents en béns i serveis 21.343.852,00 1.695.967,00 4.654.510,00 24.302.395,00 

3 Despeses Financeres 2.985.203,00 382.091,00 0,00 2.603.112,00 

4 Transferències Corrents 6.773.389,00 1.675.910,00 0,00 5.097.479,00 

6 Inversions Reals 5.175.966,00 5.175.966,00 0,00 0,00 

7 Transferències de Capital 3.550.439,00 3.550.439,00 0,00 0,00 

8 Actius Financers 6.688,00 0,00 0,00 6.688,00 

9 Passius Financers 8.934.064,00 0,00 520.834,00 9.454.898,00 

      

  78.621.565,00 13.834.386,00 5.175.344,00 69.962.523,00 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 16 de gener de 2014 
 

10 

 
ONZÈ: Les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis 

rebuts que no s’hagin aplicat a pressupost 2013,sent procedent aquesta aplicació, 
s’aplicaran a càrrec dels crèdits del pressupost prorrogat. 
 
  DOTZÈ : Es considera vigent, en el necessari, la plantilla actual de personal 
funcionari i personal laboral, sens perjudici, dels acords que s’adoptin pels Plens 
municipals a celebrar en el 2014, referents a possibles noves valoracions de llocs de 
treball, a l’empar del disposat en la Llei de Pressupost Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2014. 
 
  TRETZÈ :  Essent necessari reduir despeses donada la situació de l’economia 
en general i la de l’Ajuntament , s’haurà de preparar un acord de no disponibilitat de 
crèdit de determinades aplicacions pressupostàries referents al capítol 1, al capítol 2 i 
al Fons de contingència. 
 
 I,  vist el previst en l’article 33 del reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, a on es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre, 
regulador a de les hisendes Locals en matèria de pressupostos, es proposarà 
l’esmentat acord al Ple de la Corporació per tal que resolgui. També correspondrà al 
Ple aprovar els possibles acords de reposició a disponible de les aplicacions 
pressupostàries de les que s’hagi acordat  anteriorment la no disponibilitat . 
    

CATORZÈ :  Les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils 
municipals, al formar part del pressupost general de l’Ajuntament, es veuran afectades 
també per la Resolució de pròrroga del pressupost de l’exercici 2013 per al 2014, si 
bé, amb les adaptacions pròpies de la seva personalitat jurídica. 
 

QUINZÈ : Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació.” 
 
 
L’alcalde  informa que donada la transcendència d’aquesta resolució, i tal com es va 
acordar en la Junta de Portaveus, hi haurà la intervenció per part de tots els 
representants dels grups municipals que ho demanin.  
 
Seguidament dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda, senyor Josep Maria Sala. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , manifesta que la resolució 
acorda informar al Ple de la resolució signada per l’alcalde en data 8 de gener de 
2014, respecte a la pròrroga dels pressupostos 2013 pel període inicial de l’any 2014 i 
fins a l’aprovació del pressupost definitiu corresponent a l’any 2014. 
 
Explica que la mecànica de la pròrroga pressupostària consisteix de forma genèrica en 
agafar el mateix pressupost de l’any 2013, prorrogar-lo i donar-li vigència per a l’any 
2014, amb una sèrie d’excepcions.  
 
Entre aquestes excepcions el pressupost que es prorroga és el que està aprovat a 
data 1 de gener de 2013, la qual cosa implica que les modificacions pressupostàries 
realitzades en el decurs del 2013 queden automàticament fora del pressupost 
prorrogat. 
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També queden excloses les inversions i quan s’incorporin els romanents de l’exercici 
del 2013, les inversions que estaven en funcionament i no estan acabades d’executar 
l’any 2013 per la via de la incorporació de romanents, ja s’incorporaran en el 
pressupost prorrogat. 
Tampoc no es consideren prorrogades les subvencions nominatives que ho eren 
específicament de l’any 2013 i tampoc s’incorporen els plans d’ocupació, però ja 
s’estan realitzant els corresponents canvis de partides per incorporar-los al pressupost 
prorrogat i així continuar amb la seva execució. 
 
També s’han ajustat els compromisos que durant l’any 2013 s’han assolit i són 
d’obligat compliment per a l’any 2014, les càrregues financeres per incorporació de 
nous crèdits incorporats l’any 2013, referent al pla de proveïdors i la incorporació de la 
devolució de principal, només dels interessos, del préstec de proveïdors de l’any 2012. 
 
En el moment que el pressupost del 2013 estigui degudament acotat es farà el traspàs 
dels elements necessaris per poder continuar amb l’exercici del 2014, malgrat sigui un 
pressupost prorrogat. 
 
Diu que en un pressupost prorrogat es poden fer els canvis de partides necessaris per 
a l’exercici 2014 i pels compromisos adquirits l’any 2013 respecte el 2014 ja s’han 
habilitat partides per fer front a les sentències d’expropiacions i amb dates de 
compliment de pagament en el decurs de l’any 2014. 
 
Quan s’aprovi el pressupost definitiu de l’any 2014 els seus efectes seran retroactius a 
1 de gener, independentment de la data definitiva d’aprovació. 
 
Manifesta que a l’hora de fer els ajustos del pressupost prorrogat hi ha tota una sèrie 
de partides de diferents capítols que tenen regularitzacions a la baixa i a l’alça. 
En el cas de les regularitzacions a la baixa ens trobem les despeses del Capítol 1, de 
personal. S’ajusta la plantilla del 2014 amb els canvis produïts durant tot l’any 2013. 
 
Referent al Capítol 2, s’han tret els programes acabats i que estaven subvencionats 
per a l’any 2013 i que no tenen continuïtat per a l’any 2014. 
Respecte el Capítol 3, donat que hi ha hagut una rebaixa dels interessos financers 
perquè els  tipus s’han ajustat a la baixa en el mercat, representa un estalvi que queda 
incorporat en el pressupost prorrogat. 
Respecte a les transferències corrents, Capítol 4, són les subvencions nominatives 
que queden excloses i també les partides finançades amb subvencions. 
Els Capítols 6 i 7 que són inversions queden a zero, perquè no hi ha pla d’inversions 
en un pressupost prorrogat. 
I pel que fa al Capítol 9, Passius financers, hi ha un increment a l’alça de 520.834,00 
euros referent a les necessitats de devolució de principal pel préstec de proveïdors de 
l’any 2012  i que se li acaba la carència en el decurs dels primers mesos de l’any 2014. 
 
D’acord amb la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, es crea la partida del fons de contingència i s’ha de nodrir amb un import no 
inferior o una dotació mínima del 0,5% de les despeses no financeres, quedant la 
partida del fons de contingència per un import de 4.654.510,00€, necessaris per poder 
fer front als compromisos adquirits l’any 2013. 
 
La plantilla actual de personal funcionari i personal laboral, sens perjudici dels acords 
que s’adoptin pel Ple i referent a possibles noves valoracions de llocs de treball, 
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estaran a l’empara del que disposa la Llei de Pressupost Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2014. 
Al mateix temps que es fa la reducció del pressupost amb el prorrogat s’està preparant 
un acord de no disponibilitat de crèdit d’una sèrie de partides del Capítol 1 i 2. 
Recorda que el fet de fer l’acord de no disponibilitat, en un futur correspon al Ple, 
aprovar acords de reposició a disponible respecte temes que hagin estat prèviament 
bloquejats.  
 
    
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que el 
senyor Sala ha explicat molt bé tant l’apartat tècnic de la resolució com el 
funcionament de l’Ajuntament amb un pressupost prorrogat, però al seu Grup 
municipal el preocupa el fet que no hagi explicat dues qüestions. 
La primera el per què s’ha arribat a aquesta situació i la segona què representarà per a 
la ciutadania de Manresa. 
Creu que la versió curta del per què s’ha arribat a aquesta situació, és perquè hi ha 
més despeses que no pas ingressos. 
 
Diu que hi ha una sèrie de condicionants externs que no han facilitat quadrar els 
números, ja sigui pel mal finançament dels ajuntaments o per l’espoli fiscal, però creu 
que el motiu més important, és per la mala gestió heretada en part pels equips de 
govern anteriors i perquè aquest equip de govern no l’ha pogut solucionar. 
Diu que hi ha un deute inassumible com a ajuntament i que hipoteca els pressupostos. 
 
Manifesta que en la sessió del Ple de desembre ja van denunciar com a cas més clar 
d’aquest deute il·legítim els crèdits ICO, mitjançant el qual els bancs guanyen un 5% 
d’aquests crèdits. 
Creu que en molts casos hi ha deute encobert, com pot ser l’Ateneu de les Bases que 
acabarà costant gairebé quatre vegades més del que va costar, o el cas de les obres 
de la plaça de la Reforma, que impedeix rebre molts diners i a més a més hipoteca la 
mobilitat de la ciutat, les zones blaves, la grua i els pàrquings. 
 
El GMCUP proposa que es faci una auditoria per saber exactament d’on surten els 
deutes i què representa per a la ciutat, i fins que no es faci els pressupostos seguiran 
essent inviables. 
 
Respecte a la segona pregunta sobre què representarà pels manresans la pròrroga del 
pressupost, diu que és un tema que els preocupa molt, ja que suposa una 
subordinació als bancs, essent aquests uns dels principals causants de la crisi 
econòmica, ja que han rebut milions d’euros que haurien d’haver anat a despeses 
socials i en canvi han estat rescatats i es dediquen a fer fora la gent de casa seva. 
Són els bancs els que condicionen aquest pressupost i fan que estiguem tres, quatre o 
més mesos amb un pressupost prorrogat fins que es negociï amb ells, i evidentment 
aquesta negociació no sortirà gratis i acabaran condicionant les polítiques que es 
puguin prendre des de l’ajuntament. 
A part de la subordinació als bancs també els preocupa el fet que mentre els 
pressupostos estiguin prorrogats, les inversions queden a zero perpetuant la crisi.  
 
Vetllaran perquè l’ajuntament vagi en una bona direcció i esperen que els acords no 
acabin condicionant la política de l’ajuntament.  
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC , manifesta que s’ha 
parlat molt sobre la mala la gestió dels diferents equips de governs, però creu que el 
més important és parlar d’avui i de l’endemà.  
Diu que els tècnics, l’equip de govern i el senyor Sala estan treballant pel pressupost 
del 2014 i és quan s’aprovi el pressupost del 2014 quan parlaran al Ple.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , informa que se 
senten preocupats pel fet que per primera vegada aquest ajuntament hagi caigut en la 
figura de la pròrroga del pressupost, però volen deixar clar que aquí no s’enfonsa res 
pel fet de prorrogar-los, ja que és una figura que està a l’abast de les administracions i 
que aquest ajuntament n’ha fet ús. 
 
Creu que si s’ha fet ús d’aquesta figura, amb independència del pressupost que vulgui 
aprovar l’equip de govern, i ja es veurà en el seu moment, és perquè el pressupost que 
es vol aprovar no quadra, és a dir fan falta ingressos per poder quadrar les despeses. 
 
L’equip de govern ha optat per la mesura que ha cregut més adient, intentar negociar 
alguns elements per poder tancar l’exercici del 2013 i tancar el pressupost del 2014. 
 
El GMPP s’ofereix per tirar endavant els serveis necessaris per a la ciutadania de 
Manresa. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC , manifesta que una 
pròrroga dels pressupostos és insòlita en aquest municipi. Diu que fa uns mesos 
l’alcalde ja avançava aquesta possibilitat perquè ja es coneixien les dificultats 
pressupostàries. 
 
Diu que és evident l’actual crisi econòmica i evident que els ajuntaments han funcionat 
bàsicament a crèdit perquè hi ha un mal finançament, amb l’afegit de la disminució 
d’ingressos i de l’augment de la demanda social. 
Evident que ens deixen en mans dels bancs, que són els que fan negoci, però s’ha 
d’intentar tirar endavant els pressupostos per donar els millors serveis als ciutadans de 
la ciutat.  
El GMERC insisteix en l’oferiment, ja fa uns mesos, per treballar i col·laborar per 
elaborar el nou pressupost. 
Creu que no hi ha una única causa, un mal finançament o una mala gestió, sinó que 
són diferents els factors que han fet que estiguem en una situació que obliga a l’equip 
de govern a prorrogar el pressupostos, amb repercussions immediates, però 
segurament amb el posterior desenvolupament s’intentarà solucionar i així es podrà 
donar els serveis que es mereixen els manresans i manresanes.      
 
Insisteix en la voluntat del seu grup municipal d’elaborar de forma conjunta els propers 
pressupostos i estan a disposició de l’equip de govern per treballar i donar tot el suport 
en aquests moments complicats. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , manifesta que el 
regidor d’Hisenda ha fet una descripció tècnica del que suposa la resolució de la 
pròrroga pressupostària, però no ha analitzat les causes i ha explicat parcialment les 
conseqüències.  
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Conseqüències que són provisionals perquè tal i com ha dit el regidor d’Hisenda un 
cop s’aprovi el nou pressupost tindrà efectes en data 1 de gener. 
 
Interpreta que moltes de les operacions econòmicofinanceres que planteja la pròrroga 
quedaran configurades de forma diferent. 
Diu que una pròrroga tot i que sigui insòlita en la nostra història, tampoc és un fet 
anòmal en si mateix. Una altra qüestió és realitzar una anàlisi racional del per què 
s’arriba a aquesta situació, tal i com ho ha plantejat un regidor. 
 
Manifesta que el deute de l’ajuntament és el reconeixement d’una realitat i dir que és 
degut a una mala gestió de governs anteriors, es com afirmar que el deute de les 
famílies al nostre país és el resultat de la mala gestió de les famílies i que el deute de 
les empreses és degut a la mala gestió de les empreses i el deute de les 
administracions públiques és per la mala gestió de les pròpies administracions 
públiques, inclosa la Generalitat de Catalunya i l’estat espanyol.  
Convida que vagin a la Plaça Síntagma d’Atenes per explicar-li als grecs que el deute 
de Grècia és degut a la mala gestió dels propis grecs, tot i que segurament en part 
aquest afirmació és certa. 
 
No s’ha d’oblidar que serà el tercer pressupost d’aquesta legislatura i en els dos 
anteriors no ha estat necessari fer la pròrroga. 
 
Analitzant els passius financers del Capítol 9, pugen la modesta xifra de 520.834,00 
euros, per tant el diferencial entre ingressos i despeses han de venir d’altres 
conceptes. 
Creu que la diferència entre ingressos i despeses s’ha d’analitzar d’una forma més 
concreta i ara no es poden analitzar ja que no disposen de tota la informació per poder 
fer aquesta anàlisi, però el discurs simplista que el problema prové de la mala gestió 
d’anteriors governs, ja comença a ser una cançó gastada. 
No volen eludir l’expansió de serveis experimentada a Manresa durant els passats 
anys, el creixement de les inversions, on el pressupost ordinari era de cent milions 
d’euros, i ara no se sap quan ens gastarem. 
 
Es demana si és degut a una bona o una mala gestió o si és simplement la caiguda 
inevitable dels ingressos per la manca de l’activitat econòmica del municipi,com en 
d’altres municipis, perquè insisteix que el Capítol 9 puja mig milió d’euros i el 
diferencial entre ingressos i despeses és de tres milions d’euros, per tant no s’explica 
per un increment considerable de deute, en tot cas, part d’aquest deute és 
conseqüència de fer front a un crèdit ICO.  
 
Diu que el seu Grup municipal està a disposició de l’equip de govern per col·laborar en 
la governabilitat del municipi i més en aquesta difícil situació econòmica. 
 
 
A ningú se li pot escapar que la Llei d’estabilitat pressupostària i el Pla d’ajust d’aquest 
ajuntament, tot i que encara no disposen de tota la informació, és la que impossibilita 
aprovar en temps i forma aquest pressupost, al marge d’altres qüestions com poden 
ser les sentències judicials. I la situació actual de governar un municipi és més 
restrictiva que fa uns anys. 
Manifesta la voluntat de col·laboració amb el govern municipal per afrontar la situació i 
aprovar el pressupost al més aviat possible, defugir dels discursos simplistes, encarar 
les dificultats i afrontar-les.  
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Reclamaran evidentment amb temps tota la informació necessària al respecte i quins 
treballs està fent el govern municipal per afrontar la situació. 
 
 
L’alcalde informa que tot i que es tracta d’una resolució i no és un dictamen per fer 
rèplica, dóna la paraula al senyor Sala. 
 
  
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , diu que no entrarà a debatre el 
perquè de la pròrroga pressupostària, ja que es debatrà en el moment en què es tracti 
el pressupost i on es tindran els arguments més fiables que no pas ara.  
 
Creu que amb algunes de les afirmacions que s’han fet no ajuden a millorar la 
informació de cara a la ciutadania i vol puntualitzar sobre alguna d’elles. 
Dir que l’Ateneu de les Bases costarà quatre vegades més, no és cert, sí que hi va 
haver una desviació del 25%, però no del 400%. Tampoc el fet de dir que el 
pressupost d’inversions serà zero, ja que serà com l’any 2013, hi haurà Xarxa 
Barcelona, hi haurà el PUOSC 2014-2017 perquè ja hi ha la informació favorable al 
respecte i alguna petita aportació de recursos ordinaris per salvar coses 
imprescindibles. 
Els serveis a la ciutadania continuaran sent els mateixos, ajustats lògicament a les 
disponibilitats, però amb la informació que es té a dia d’avui es mantindran el mateixos 
serveis que s’han fet durant l’any 2013. 
 
En relació a la preocupació, és cert que tothom està preocupat i haguessin preferit 
aprovar el pressupost, fins i tot in extremis el 29 de desembre, però no ha estat 
possible i quan arribi el moment ja debatran per què no ha estat possible. 
 
Agraeix als representants dels Grups municipals d’ERC, del PP i del PSC, l’oferiment 
per ajudar i col·laborar en la redacció del pressupost del 2014. 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  11910, de 23 de 

desembre de 2013, sobre actualització dels membres dels Consells de 
districte. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Actualitzar la composició dels Consells de Districte, que estaran integrats 
pels membres següents: 
* Els noms s’han omès d’acord a la Llei de Protecció de dades 

1. CONSELL DE DISTRICTE NORD 
* 
REGIDOR: Jordi Serracanta Espinalt 
PRESIDENT MESA: Miquel Davins Pey 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS:  
AVV Ctra. Santpedor xxx 
AVV Poble Nou xxx 
ENTITATS DEL TERRITORI:  
AMPA Ave Maria xxx 
A.E. La Salle xxx 
Club Gimnàstic de Manresa xxx 
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Grup Escènic Nostra Llar Casal Parroquial  xxx 
Col·legi d'agents comercials de Manresa xxx 
FAVM xxx 
UBIC-Manresacomercial xxx 
Iniciativa per Catalunya Verds xxx 
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL: 
Grup Municipal de CIU xxx 
Grup Municipal del PSC xxx 
Grup Municipal d'ERC xxx 
Grup Municipal del PP  xxx 
Grup Municipal de la PXC xxx 
Grup Municipal de la CUP xxx 
CIUTADANS/ANES:  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
FUNCIONARI: xxx 
 

2. CONSELL DE DISTRICTE LLEVANT 
 
REGIDOR: xxx 
PRESIDENT MESA: xxx 
ASSOCIACIONS DE VEïNS:  
AVV Els Comtals xxx 
AVV Font dels Capellans xxx 
AVV Cal Gravat-Bufalvent xxx 
AVV Balconada xxx 
AVV Sagrada Família xxx 
AVV Cots-Guix- Pujada Roja xxx 
AVV Sant Pau xxx 
AVV Viladordis  xxx 
ENTITATS DEL TERRITORI:  
Voluntariat Sant Joan de Déu  xxx 
GIMMA  xxx 
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes xxx 
Casal gent gran i ass. Gent gran Font dels Capellans xxx 
AMPA IES Guillem Catà xxx 
PIGMALIÓ (Ass. per la prevenció i tractament dels 
trastorns d'ansietat i d'estat d'ànim) xxx 
Pan african Mouvement xxx  
FAVM xxx 
UBIC-Manresacomercial xxx 
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Iniciativa per Catalunya Verds xxx 
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL: 
Grup Municipal de CIU xxx 
Grup Municipal del PSC xxx 
Grup Municipal d'ERC xxx 
Grup Municipal del PP  xxx 
Grup Municipal de la PXC xxx 
Grup Municipal de la CUP xxx 
CIUTADANS/ANES:  
Antonio Sánchez Vilar xxx 
Lluís Vidal Sixto Orozco xxx 
Josefa Burgués Burgués xxx 
FUNCIONÀRIA: xxx 
 

3. CONSELL DE DISTRICTE PONENT 
 

REGIDORA: xxx 
PRESIDENT MESA: xxx 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS:  
AVV Suanya xxx 
AVV Mión Puigberenguer xxx 
AVV Plaça Catalunya-Barriada Saldes xxx 
AVV Valldaura xxx 
AVV Xup xxx 
AVV Miralpeix xxx 
AVV Sol i Aire, Tres Creus  
AVV Torre Santa Caterina xxx 
AVV Nostre Senyora de la Guia  
AVV  i Propietaris de Bellavista  
ENTITATS DEL TERRITORI:  
Ass. Montserrat Claret Arimany CDIAP BAGES xxx 
Unió de Pagesos xxx 
Associació Cultural i científica LABRUM xxx  
Centre de Cultura Popular Finestrelles xxx  
Associació cultural TOUBA Manresa xxx 
AMPA Puigberenguer xxx  
UBIC-Manresacomercial xxx 
Iniciativa per Catalunya Verds xxx 
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL: 
Grup Municipal de CIU xxx 
Grup Municipal del PSC xxx 
Grup Municipal d'ERC xxx 
Grup Municipal del PP  xxx 
Grup Municipal de la PXC xxx 
Grup Municipal de la CUP xxx 
CIUTADANS/ANES:  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
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xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
FUNCIONÀRIA: xxx 
 

4. CONSELL DE DISTRICTE CENTRE 
 
REGIDOR: xxx 
PRESIDENT MESA: xxx 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS:  
AVV Barri Antic  
AVV Escodines xxx 
AVV Vic-Remei xxx 
AVV Passeig i Rodalies  
ENTITATS DEL TERRITORI:  
Amics Capella de Música de la Seu xxx 
Agrupació Astronòmica de Manresa xxx 
Agrupació Manresana de Boletaires "El Rovelló"  xxx 
Grup Sardanista Dintre el Bosc xxx 
AEiG Cardenal Lluch xxx 
Fundació Orfeó Manresà xxx 
Orfeó Manresà xxx 
Geganters de Manresa xxx 
Associació Cultural OODUA de Espanya xxx 
Associació de Vídues de Manresa i Comarca xxx 
Cercle Artístic de Manresa xxx 
Fundació Cultura i Teatre xxx 
Centre Excursionista Comarca del Bages xxx 
Església Evangèlica Baptista xxx 
AMPA Escola Pare Algué xxx 
Frak Manresa Club de Ball Esportiu xxx 
Agrupació Cultural del Bages xxx 
Casal de Joves de la Seu xxx 
Asociación Deportiva, social y cultural xxx 
Casa Social del sord de Manresa i Comarca 
(CASMACS) xxx 
Comunidad islámica de Manresa-Mosaab ibn Omaïr xxx 
Club de Jubilats Escodines de l'AVV xxx 
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) xxx 
Coordinadora de Jubilats xxx 
Associació de Gent Gran "Viure i Conviure" xxx 
MEANDRE xxx 
Creu Roja a Manresa xxx 
FAVM xxx 
Associació Misteriosa Llum xxx 
UBIC-Manresacomercial xxx 
Casal Familiar Recreatiu xxx 
Associació espanyola contra el càncer. 
Junta local de Manresa xxx 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 16 de gener de 2014 
 

19 

Associació l’Olivera xxx 
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:   
Grup Municipal de CIU xxx 
Grup Municipal del PSC xxx 
Grup Municipal d'ERC xxx 
Grup Municipal del PP  xxx 
Grup Municipal de la PXC xxx 
Grup Municipal de la CUP xxx 
CIUTADANS/ANES:  
 xxx  
 xxx  
 xxx  
 xxx  
 xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
  
FUNCIONÀRIA: xxx 
 
Segon.  Comunicar aquesta Resolució a les persones que es relacionen en el punt 
anterior als efectes del seu coneixement, així com de l’acceptació de la responsabilitat 
conferida per a les noves designacions. 
  
Tercer. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 
dugui a terme.” 
 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de la data de la 

sessió ordinària del Ple de la Corporació dels meso s de febrer i abril de 
2014. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 2 de gener de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 22 de juny de 2011, va acordar 
que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tinguin lloc el tercer dijous de cada 
mes, a les 19 h.  
 
D’acord amb aquest règim de sessions, la sessió ordinària del Ple de la Corporació del 
mes de febrer de 2014 correspondria portar-la a terme el dijous 20 febrer, vigília de la 
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data en què la ciutat de Manresa celebra la Festa de la  Misteriosa Llum,  21 de febrer, 
i la del mes d’abril hauria de tenir lloc el dia 17, Dijous Sant.  
 
Com a conseqüència de la Festa de la Misteriosa Llum, a la ciutat de Manresa 
s’organitzen un seguit d’actes que requereixen presència institucional, per la qual cosa 
no és aconsellable portar a terme la sessió del Ple els immediats dies anteriors a la 
celebració de la Festa, i es proposa portar a terme aquesta sessió el dimarts, 18 de 
febrer, a l’hora habitual. 
 
Així mateix, el Dijous Sant,  també tenen lloc a la ciutat diversos actes emmarcats dins 
de la Setmana Santa, per la qual cosa es proposa que la sessió del Ple de la 
Corporació del mes d’abril tingui lloc el dimarts dia 15, a l’hora habitual. 
 
D’altra banda, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de juny de 2011, va 
acordar que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones tingués lloc el 
divendres de la setmana prèvia al Ple, a les 13 h. 
 
Tenint en compte que pels fets exposats anteriorment, les sessions del Ple de la 
Corporació dels mesos de febrer i abril de 2014  tindran lloc el tercer dimarts de mes 
en comptes del tercer dijous, és necessari modificar també la data de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, i que aquesta tingui lloc el dijous en comptes 
del divendres, a l’efecte de complir amb els terminis de convocatòria establerts 
reglamentàriament.  

Fonaments legals 
 
1. L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el Ple té 

sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de 
més de 20.000 habitants. 

 
2. Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per RD 2568 /1986, de 28 de novembre, que estableix 
que correspon al Ple l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries. 

 
3. Acords del Ple de 22 de juny de 2011, pels qual es van establir la periodicitat 

de les sessions plenàries i el règim de funcionament de les Comissions 
Informatives de caràcter permanent. 

 
Per tot això, com a 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.  Establir que, a causa de la celebració dels actes de la Festa de la Misteriosa 
Llum, la sessió ordinària del Ple de la Corporació  corresponent al mes de febrer es 
porti a terme el dimarts, 18 de febrer de 2014, a les 19 h. 
 
Segon.  Establir que, a causa de la celebració dels actes de la Setmana Santa, la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació  corresponent al mes d’abril es porti a terme 
el dimarts, 15 d’abril de 2014, a les 19 h. 
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Tercer. Establir que, a causa de la modificació de les dates de les sessions ordinàries 
del Ple de la Corporació dels mesos de febrer i abril de 2014, la Comissió Informativa 
de Serveis a les Persones corresponent al mes de febrer  tingui lloc el dijous, dia 13, 
a les 14 h, i la del mes d’abril el dijous, dia 10,  a les 14 h.” 
 
 
L’alcalde informa que el dictamen defineix el calendari de les sessions del Ple fins 
l’estiu, excepte la sessió del Ple extraordinari per tractar el Pressupost 2014 i 
condicionat per la resolució de les gestions que s’hagin de fer. 
Es fixa la data del Ple dels mesos de febrer i abril d’acord amb els grups municipals i 
es traslladen al dimarts dia 18 de febrer i al dimarts 15 de d’abril de 2014 
respectivament. 
 
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 24 membres presents, i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la ”Modificació 

puntual del Pla General Antic Casal Regionalista de  Manresa”. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 2 de 
gener de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de juny de 2013, aprovà provisionalment la 
“Modificació puntual del Pla general. Antic Casal Regionalista”, de Manresa, redactat 
pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost)  
 
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 4 de juliol de 2013; 
d’acord amb el que disposa l’article 89.5 TRLU, per tal que el mateix fos sotmès a 
l’aprovació definitiva. 
 
En data 30 d’octubre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central adoptà l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General 
de referència, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que havia atorgat 
l’aprovació provisional i degudament diligenciat, que incorporés la prescripció següent: 
 
1.1  Cal concretar les actuacions per permetre esgotar I‘edificabilitat atribuïda pel Pla General 

vigent en la parcel·la de I'Antic Casal Regionalista d'acord amb les possibles alternatives 
detallades a la part valorativa, és a dir, bé ajustant els paràmetres urbanístics d'aquesta 
modificació a aquells determinats i justificats en la Modificació Puntual del Pla general en 
relació amb el Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic 
de Manresa, de 13 de desembre de 2012, o bé fixant una ordenació concreta o diferents 
alternatives volumètriques per a la parcel·la que permetin garantir que l'actuació que es 
dura a terme integrarà adequadament el sostre que resta per materialitzar amb I‘edificació 
protegida i amb les edificacions veïnes, justificant convenientment els paràmetres 
urbanístics escollits. 
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Així doncs, el nou document correspon al Text Refós requerit i s’hi han incorporat les 
prescripcions fixades en l’acord de 30 d’octubre de 2013, especificant una nova 
ordenació volumètrica (plànol 04) per a la parcel·la que permet garantir que l'actuació 
que es durà a terme integrarà adequadament el sostre que resta per materialitzar amb 
I‘edificació protegida i amb les edificacions veïnes, justificant convenientment els 
paràmetres urbanístics escollits. 
 
En qualsevol cas els ajustos incorporats en el Text Refós no suposen una modificació 
substancial del document, per la qual cosa es proposa l’aprovació del Text Refós de la 
Modificació Puntual del Pla general. Antic Casal Regionalista. 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament 
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de 
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest 
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el 
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.  
 
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén 
per modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent 
respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no 
ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local.  
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art. 
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits  
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions 
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 30 d’octubre de 2013. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de 2 de gener 
de 2014, en el qual es proposa l’aprovació del text refós d’aquesta modificació.  
 
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: 
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A C O R D S 
 
“1r. Aprovar el Text refós de la ”Modificació puntual del Pla general. Antic Casal 
Regionalista”, redactat pels serveis tècnics municipals amb la incorporació de les 
prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de data 30 d’octubre de 2013 i que, resumidament, consisteixen en 
especificar una nova ordenació volumètrica (plànol 04) per a la parcel·la que permet 
garantir que l'actuació que es durà a terme integrarà adequadament el sostre que 
resta per materialitzar amb I‘edificació protegida i amb les edificacions veïnes, 
justificant convenientment els paràmetres urbanístics escollits. 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per 
duplicat exemplar, del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement 
d’expedient, per tal que en doni conformitat i acordi la publicació del document, en 
virtut d’allò acordat en sessió de data 30 d’octubre de 2013.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge , manifesta que 
el dictamen fa referència a l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla 
general. Antic Casal Regionalista de Manresa. 
El Ple de 20 de juny de 2013 va aprovar provisionalment aquesta modificació 
redactada pels serveis tècnics municipals i es va enviar el document per a la seva 
definitiva aprovació al Departament de Territori i Sostenibilitat en data 4 de juliol de 
2013. El 30 d’octubre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar 
definitivament la modificació en supeditar la publicació i la seva execució a presentar el 
text refós que avui es porta a aprovació. 
 
El text refós inclou l’esmena realitzada per la Comissió Territorial d’Urbanisme, en el 
sentit de fixar l’ordenació concreta o les diferents alternatives volumètriques que fixin 
l’edificabilitat atribuïda en el Pla General vigent en aquest edifici protegit. 
 
Demana el vot favorable al dictamen que aprova el Text refós d’aquesta Modificació 
puntual del Pla general. Antic Casal Regionalista. 
 
 
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 unanimitat dels 24 membres presents, i 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde  proposa alterar l’ordre de les proposicions per avançar les que tenen petició 
de compareixença. Així doncs, comença per donar pas al punt 5.4 de l’ordre del dia.  
 
5.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP en cont ra de la reforma de la Llei 

de l’avortament. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 
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“El passat dia 20 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar una reforma de la 
llei de l’avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la situació 
social, econòmica i de salut de les dones. Sota el nom de “Llei de Protecció de la Vida 
del Concebut”, aquesta reforma ens situa al marc normatiu postfranquista del 1985 
destruint trenta anys de lluita feminista per l’assoliment d’un dret fonamental pel 
conjunt de les dones als Països Catalans.  
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem mostrar la nostra profunda indignació i 
ràbia a la pèrdua de nou d’un dret tan fonamental com és el del propi cos. Després de 
trenta anys d’haver despenalitzat l’avortament amb la llei del 2010, el PP ha restringit 
de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si volem o no ser mares. Una reforma 
de llei que pretén incapacitar-nos ara com a subjectes decisoris dels nostres cossos i 
úters. 
 
En primer lloc, volem deixar clar que la CUP s'oposa frontalment a l’aplicació d’aquesta 
reforma que converteix el que era una llei de terminis en una llei que només permet 
l'avortament en dos supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans d'un 
conjunt d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no avortar. Una decisió 
que té el risc de ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això 
ens porta a valorar que aquesta llei en cap cas respon a una millora de la llei del 2010, 
sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals del PP i dels sectors més 
conservadors. És a dir, que les dones ens veiem forçades a limitar-nos a la 
reproducció i al paper de mares i cuidadores. 
 
En aquest sentit, volem remarcar la importància que l’avortament té a nivell 
internacional com a indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això 
ens hem de fixar en els índexs de benestar de les dones en aquells països on 
l’avortament és legal i les polítiques d’educació sexual i per a la salut estan 
consolidades. Països on s’estableixen uns terminis o bé es tenen en compte el conjunt 
de circumstàncies que poden portar a una dona a avortar. Situacions de les dones que 
van més enllà del risc físic i/o psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la 
vida del fetus. Si les dones avorten, és perquè simplement no volen ser mares, i 
aquesta és una decisió totalment legítima, vàlida i reflexionada per qui així ho decideix. 
 
Per últim, la nova llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, 
però sí en el cas dels i les professionals sanitaris i conjunt d’especialistes que avalin 
un avortament fora dels dos supòsits que contempla la llei. Això té unes 
conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que ens trobarem 
amb moltes traves a l’hora de poder avortar per les vies legals imposades. Com ja s’ha 
advertit des del feminisme, aquesta reforma pot obligar de nou a moltes dones o bé a 
avortar en altres països, o bé a practicar avortaments de risc i insegurs per a la salut 
en el cas d'aquelles dones que no tinguin recursos per marxar a fora. 
 
Entenem, doncs, que l’avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la Llei ha de 
permetre que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions 
que consideri, tant per a ser mare com per a no ser-ho. Gratuït perquè el pagament 
suposa que les dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi. Avortar ha de ser 
un dret i no un privilegi per a les qui s’ho puguin permetre. 
 
Per això des de la CUP assumim com a pròpies les reivindicacions del feminisme 
organitzat i combatiu i continuarem defensant:  
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− El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense 
tuteles. 

− Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana. 
− Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom. 
− El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència 

econòmica per a les dones que vulguin avortar. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

1. Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés de Diputats espanyol 
el rebuig d'aquest Ajuntament a l’esmentada reforma. 

2. Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una 
llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva. 

3. Incloure entre les funcions dels diversos espais d'atenció a la dona i al jovent 
(SIAD, ASSIR, Manresa Jove) la de facilitar a les dones que vulguin avortar 
informació sobre les diverses possibilitats existents i donar-los suport, sigui 
quina sigui la seva edat. Donar suport des dels Serveis Socials municipals, 
informar i orientar a les manresanes que es vegin forçades a dirigir-se a altres 
estats que disposin de normatives més avançades en matèria d'interrupció 
voluntària de l’embaràs, i facilitar-los contactes per trobar clíniques de 
confiança, per a poder vetllar per la salut, benestar i seguretat de la població de 
Manresa. 

4. Incloure informació sobre l'actual reforma de la llei de l'avortament a les 
activitats de sensibilització i educació sexual que duen a terme els diferents 
serveis (SIAD, ASSIR, Manresa Jove). 

5. Denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que 
pateixin les dones manresanes. 

6. Oferir suport legal als i les professionals de la medicina que vulguin combatre 
aquesta reforma en la seva pràctica diària.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució del PP a la proposició 5.4, de 16 de 
gener de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la reforma de la llei de l'avortament que porta a terme el Govern de l'Estat 
suscita una forta polèmica social, més enllà dels principis de la protecció de la vida que 
cal garantir. 
 
Atès que ningú pot negar a cap dona el dret a ser mare, com a l'obligació de ser-ho. I 
amb la convicció que el fet de la maternitat no s'ha de polititzar en el seu debat, i que 
també es tracta d’un dret fonamental que el seu exercici no ha de ser objecte 
d'imposició ni d'anulació per par de cap estament polític, social o religiós. 
 
Atès que la reforma de la llei actualment vigent de l'any 2010 no va tenir el suficient 
debat previ ni consens adequat, i que en les actuals circumstàncies la reforma que es 
vol impulsar podria acabar amb la mateixa tessitura de canvi si es produeixin majories 
parlamentaries diferents. 
 
PROPOSEM: 
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1.- Demanar al Govern de l'Estat que obri un procés de diàleg i debat amb les 
forces parlamentàries que aconsegueixi una llei de regulació de la interrupció 
voluntària de l'embaràs més consensuada, i en consonància a les legislacions de 
països europeus, aconseguint una estabilitat de futur en una llei de cabdal importància. 
 
2.- Aquest Ajuntament farà més difusió, si escau, en els espais d'atenció a la dona 
i al jovent per facilitar el màxim d'informació d'educació sexual.” 
 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Núria Canal Àvila, que compareix al Ple per 
defensar la proposició de la CUP, en representació de l’Associació Cultural Batzac i en 
nom del col·lectiu Acció Lila. 
 
La senyora Núria Canal diu que presenten aquesta moció davant de l’avantprojecte 
de la Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs que 
passarà a dir-se Llei de Protecció de la vida del Concebut, impulsada pel ministre de 
Justícia Alberto Ruíz Gallardon. Diu que aquest avantprojecte significa un retrocés de 
més de 30 anys en els drets reproductius i sexuals de les dones. 
 
Fins l’any 2010 l’avortament estava tipificat al Codi Penal com un delicte excepte en 3 
supòsits: malformació del fetus, risc físic o psicològic de la mare o que l’embaràs fos 
fruit d’una violació. 
 
Al 2010 s’introdueix la llei per terminis que despenalitza l’avortament durant les 
primeres 14 setmanes i permet que les dones no necessitin el consentiment de 
terceres persones per avortar. Diu que aquesta llei, tot i que la consideren insuficient 
perquè segueix posant restriccions al dret de les dones a decidir sobre la interrupció 
de l’embaràs de forma lliure en qualsevol moment, essent una de les lleis europees 
amb un termini més curt (la majoria de països el situen a les 24 setmanes), significava 
un avançament respecte l’anterior. 
 
El 20 de desembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar el polèmic 
avantprojecte de Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de 
l’embaràs, que passarà a dir-se Llei de protecció de la vida del Concebut. Des del PP, 
tal i com s’havia anunciat en diverses ocasions, es nega la capacitat de la dona per 
prendre decisions sobre el seu cos o la seva vida sense l’aval de professionals de la 
medicina, professionals de la justícia o de la família en cas de les menors. 
 
Diu que aquesta nova llei, que serà la mes restrictiva que haurà tingut l’estat espanyol 
des de la Transició, despenalitza l’avortament únicament en 2 supòsits: en cas de 
suposar un perill per a la salut física o psíquica de la dona durant les 22 primeres 
setmanes, i havent de ser acreditat per 2 professionals de la salut de diferents centres 
mèdics, o bé en cas de que l’embaràs sigui conseqüència d’un delicte d’abús sexual, 
durant les 12 primeres setmanes, juntament amb una denúncia de violació. 
 
Així, l’avortament en cas de malformació del fetus queda completament restringit i 
sotmès a casos en què un facultatiu acrediti que el naixement pot suposar un perill 
psíquic per a la dona o que l’estat del fetus sigui incompatible amb la vida. A més, per 
a les menors entre 16 i 18 anys, el consentiment patern torna a ser una obligació. Diu 
que d’aquesta manera el PP pretén posar el fetus -que ells anomenen projecte de vida 
humana- per davant de la vida o de la decisió de la pròpia dona. Comenta que aquest 
avantprojecte l’únic que aconseguirà és posar en risc la vida de moltes dones que, 
volent avortar, ho faran en condicions precàries i perilloses. 
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Troben paradoxal que es restringeixi greument a les dones el dret a decidir sobre el 
propi cos i sobre la seva maternitat, a la vegada que es retira la partida pressupostària 
per subvencionar les pastilles anticonceptives i que s’han retirat pràcticament totes les 
ajudes per naixement del fill o filla, realitzant unes retallades als drets de les dones i 
dels infants sense precedents. 
 
Diu que encara és més paradoxal que s’utilitzi la defensa de la vida com a discurs 
quan el PP està aprovant lleis que signifiquen una precarització brutal de les vides de 
milers de persones, retallant en sanitat, educació i drets civils, quan s’ha retallat en la 
llei de la dependència, quan els recursos públics per a les persones amb diversitat 
funcional són escassos i quan s’impedeix a les dones a decidir sobre la seva vida, 
havent de ser tutelades per terceres persones, essent limitades en el dret a decidir 
com volen viure-la i posant-les en perill al no garantir els seus drets sexuals i 
reproductius. Per això, consideren que els estan conduint a una retallada històrica dels 
drets de les dones i de les classes populars sense precedents. 
 
Així doncs, la senyora Núria Canal diu que s’oposen a aquest intent encobert de 
prohibir totalment l’avortament, i consideren que cal adoptar mesures de caràcter 
normatiu que garanteixin el dret de les dones al propi cos i a una maternitat lliure, així 
com una regulació específica de l’avortament i adoptar mesures per garantir els drets 
sexuals i reproductius de les dones, com són la informació sexual i afectiva a tots els 
nivells d’ensenyament i que els mètodes anticonceptius siguin gratuïts i a l’abast de 
tothom. Un cop més, tornen a reivindicar els drets de les dones en tant que subjectes 
amb capacitat per prendre les seves pròpies decisions sobre la vida.  
 
És per això que exigeixen que es garanteixi l’avortament lliure, entenent que cap 
agent, ni església, ni estat, ni parella, ni jutge, etc. ha de poder limitar el dret de les 
dones a decidir quan i en quines condicions volen ser mares. També exigeixen que 
sigui gratuït, ja que l’avortament és un acte mèdic i, per tant, ha d’estar inclòs dins de 
la cartera de serveis de la xarxa sanitària pública perquè el pagament suposa que les 
dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi. Diu que avortar ha de ser un dret 
i no un privilegi per a les que s’ho puguin permetre.  
 
Finalitza la seva intervenció dient que no cediran davant de la contrareforma i 
proclamant  l’avortament lliure i gratuït. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que des 
d’Acció Lila, conjuntament amb la CUP, van decidir presentar aquesta moció, tot i que 
fa poc que van presentar-ne una altra sobre aquest mateix tema quan preveien que 
s’acabaria aprovant aquesta llei. Creuen que és important presentar-la perquè, malgrat 
que l’Ajuntament no pot decidir si la llei tira endavant o no, si que veuen que és un 
tema que afecta potencialment a totes les dones de la ciutat, que fa patir a moltes 
persones i, per tant, pensen que aquest Ajuntament ha de manifestar el seu rebuig a 
aquesta llei injusta i retrògrada.  
 
A més de demostrar el rebuig, creuen que cal anar més enllà. Diu que el fet que es 
prohibeixi l’avortament no vol dir que les dones vulguin i puguin deixar d’avortar, per 
tant, el que demanen és que des dels serveis municipals s’informi de la nova llei i de 
totes les possibilitats, fins i tot de les possibilitats en altres països. També, per als 
professionals que vulguin fer insubmissió, que l’Ajuntament els presti el suport legal i 
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tot el que els faci falta perquè creuen que amb aquest tema, com amb molts altres, 
l’únic que ens queda és la desobediència. 
 
Tal i com ha manifestat la senyora Núria Canal, la CUP tampoc cedirà i desobeirà el 
que faci falta perquè diu que davant de les lleis injustes el poble ha de tirar endavant i 
passar per sobre d’unes lleis que se sap que no beneficien a ningú, que perjudiquen i 
fan patir a moltes dones de Manresa, dels Països Catalans i de tot l’estat espanyol. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, explica que el 
seu grup ha presentat una esmena de substitució a la proposició que ha presentat la 
CUP referent a la llei de l’avortament. Diu que ho han fet perquè en els seus acords 
donen per fet que existeix una llei que ha aprovat el PP, però estrictament el que hi ha 
ara és la llei que es va aprovar l’any 2010. Diu que el que sí que hi ha és un 
avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament, la qual cosa vol dir que s’han de 
seguir tota una sèrie de tràmits parlamentaris perquè sigui aprovada i esdevingui llei. 
 
Vol que quedi constància d’això perquè quan en la proposició es demana “denunciar 
les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que pateixin les dones 
manresanes” com una cosa de present, creu que s’està fent demagògia. Pensa que dir 
això pot encendre situacions que no són les que constaten la realitat, mentre que el 
que sí que es pot dir és que s’està en contra de l’avantprojecte de la llei. 
 
Consideren que és cert que la reforma de l’avortament està suscitant una forta 
polèmica social, més enllà dels principis propis de la protecció a la vida, que pensa  
que és evident que s’ha de garantir. Diu que davant d’aquesta situació cal tenir clar el 
concepte que no es pot obligar a ningú a fer allò que no vol, ja sigui ser mare com no 
ser-ho. Creuen que, malgrat que ja s’ha polititzat, per benefici propi de la societat és 
millor que no es polititzi sobre aquest tema, perquè pensa que ni l’estament polític, ni 
el social, ni el religiós han de predominar sobre els aspectes de la decisió de 
l’avortament. 
 
Assenyala que la llei de l’avortament del 2010 no va ser prou debatuda i diu que 
tampoc va tenir un consens adequat. En les circumstàncies actuals, creuen que la 
reforma del govern de l’estat pot arribar a tenir els mateixos problemes. Això pot 
conduir al fet que quan hi hagi un canvi de formacions polítiques en el govern hi hagi 
un canvi en les lleis, però diu que el que ells voldrien és que hi hagués una llei 
perdurable i que donés estabilitat a la societat. 
 
Diu que aquests són els motius que els han portat a presentar l’esmena, la qual es 
fonamenta en els 2 aspectes següents: 
 

- Demanar al govern de l’estat que obri un procés de diàleg i debat amb totes les 
forces parlamentàries per aconseguir una llei de regulació de la interrupció 
voluntària de l’embaràs molt més consensuada i en consonància amb la 
legislació dels països europeus, aconseguint una estabilitat de futur pel que fa 
a una llei d’importància cabdal. 

 
- Que aquest Ajuntament faci més difusió, si s’escau, en els espais d’atenció a la 

dona i al jovent per facilitar al màxim la informació d’educació sexual. 
 
Per finalitzar, diu que espera que els regidors d’aquest Consistori votin a favor de 
l’esmena presentada pel seu grup. 
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, diu que el seu grup 
s’abstindrà en la votació de la proposta de la CUP perquè creuen que la llei del PP no 
és l’adequada. Pensen que no es pot permetre no deixar avortar en el cas de 
malformació dels fetus perquè això transcendeix després que neix la criatura, tant pel 
que fa al patiment del nadó com dels pares. Igualment, pensen que no es pot permetre 
en casos de violacions o quan el nadó o la mare puguin morir. 
 
En aquest sentit, pensen que hi ha d’haver la millor informació possible, entre metges, 
associacions de dones, i al final de tot, entre partits polítics que són els que han de 
decidir sobre aquesta situació. 
 
A nivell personal, diu que ell és un home i pensa que la dona té tot el dret a pensar el 
que vulgui amb relació a aquest tema, doncs és ella la que ha de parir. Per tant, és a la 
dona, i a les associacions de dones, a qui més s’ha d’escoltar. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC, comença la seva 
intervenció agraint l’exposició que ha fet la senyora Núria Canal. 
 
A continuació diu que la posició d’ERC davant d’aquest projecte de llei ja l’han fet 
pública en aquesta sala de plens en diverses ocasions i que ho continuaran fent tantes 
vegades com calgui i on calgui.  
 
Assenyala que només amb el títol de l’avantprojecte de llei (“Ley de Protección de la 
Vida del Concebido”) ja es dedueix la càrrega ideològica que comporta, i no només 
des dels posicionaments allunyats del govern s’hi han mostrat contraris, sinó també 
des del seu mateix grup parlamentari s’han aixecat tímides veus contràries. De fet, que 
el Grup Municipal del PP d’aquest Ajuntament presenti una moció de substitució, 
pensa que ja és un reconeixement d’aquest fet. 
 
Diu que també el món sanitari i els juristes han denunciat l’aberració d’aquesta reforma 
i han manifestat la seva total oposició. 
 
Comenta que en l’article 41, apartat 5 de l’Estatut d’Autonomia del 2006 s’estableix 
que els poders públics, en l’àmbit de llurs competències i en els supòsits que estableix 
la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els 
casos en què puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en 
particular pel que fa al seu propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual. Partint 
d’aquesta base, el Parlament de Catalunya es va comprometre a redactar una pròpia 
llei de salut sexual i reproductiva en una resolució del passat 27 de setembre de 2013. 
Per això, demana que se’ls insti a que l’enllesteixin aviat. Diu que, mentre aquesta llei 
no estigui aprovada, cal que es doni tot el suport possible a les manresanes que es 
vegin en el tràngol d’haver d’avortar perquè puguin fer-ho en les millors condicions. 
 
Pel que fa a la moció de substitució del PP, la senyora Mireia Estefanell diu que el vot 
d’ERC serà contrari, doncs no veuen la necessitat de reformar la llei actual, la qual és 
una llei de terminis que tot i tenir les seves mancances segueix la línia de les lleis 
europees més avançades i ha esdevingut un gran pas endavant en la defensa del dret 
de les dones a decidir sobre el seu propi cos i la seva reproducció. 
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El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, diu que l’opinió 
del seu grup ja és coneguda i de fet han manifestat la seva posició sobre aquest tema 
de forma reiterada en els darrers dies. 
 
Diu que l’avantprojecte de llei que planteja el govern del PP representarà un 
extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornarà a situar a les dones en la 
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de forma conscient, responsable i lliure 
sobre la seva sexualitat i la maternitat. 
 
No creuen que sigui necessari reformar l’actual llei perquè, tot i que des d’alguns punts 
de vista es pugui al·legar que té algunes mancances, també és cert que actualment el 
nostre país està situat entre els més avançats d’Europa perquè ni tots els països tenen 
una llei de terminis de més de 14 setmanes, i alguns dels que sí ho tenen és amb força 
restriccions. 
 
En qualsevol cas, diu que el que no es pot permetre és un retrocés d’aquesta 
magnitud que faria que Espanya se situés a la cua d’Europa, esdevenint el primer país 
que retrocedeix en aquest tipus de drets, en un món en què una llei d’aquestes 
característiques està molt lluny del que seria tolerable.  
 
Per tant, diu que pel rebuig social que provoca entre una àmplia majoria de la 
ciutadania d’aquest país, per les crítiques que han aparegut no solament a les 
associacions de dones sinó entre els professionals de la salut –perquè diu que no 
solament s’estan vulnerant drets de les dones sinó que es posarà en greu risc la seva 
salut, atès que la clandestinitat comporta una precarització de les condicions en què es 
continuarien fent els avortaments perquè passarien a ser il·legals-, i també entre els 
professionals de la justícia que han advertit sobre la perversitat d’una llei que 
provocarà que moltes dones -i els professionals que les ajudin- tornin a passar a la 
clandestinitat i incorrin en conductes delictives tipificades en el Codi Penal. 
 
Per tot això, declara que recolzaran la moció que presenta la CUP i rebutjaran 
l’esmena del PP perquè la consideren innecessària. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora de Serveis Soc ials, Acollida, Cooperació i 
Sanitat, assenyala que el seu grup està totalment d’acord amb el que ha manifestat la 
senyora Núria Canal. 
 
Diu que el passat 17 d’octubre de 2013, quan es va debatre sobre aquest mateix tema 
al Ple, el grup de CiU va votar favorablement perquè són molt conscients del llarg camí 
de lluita que la dona ha hagut de recórrer per aconseguir uns drets que tenien molt 
minvats i que gràcies a unes posicions de força es va poder arribar on s’està ara.  
 
Tot i això, al seu grup no li ha semblat del tot positiu que en 3 mesos de diferència 
s’hagi de tornar a debatre de nou una moció que pràcticament té el mateix sentit de la 
que ja es va votar a l’octubre. Diu que és cert que l’avantprojecte els ha fet alertar del 
disbarat que pot suposar la llei, però per altra banda, diu que el Parlament de 
Catalunya està aportant tranquil·litat perquè estan vetllant perquè s’insti una llei pròpia 
i perquè realment totes les mesures que es volen aconseguir siguin una realitat. Per 
tant, confien que l’avantprojecte no acabi imposant-se i confien que el Parlament de 
Catalunya ho treballarà. 
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Diu que no és pas que no estiguin d’acord amb la moció, sinó amb el fet que fa 3 
mesos que aquest Ple ja es va manifestar sobre aquest avantprojecte. A més a més, 
diu que a Manresa hi ha un servei d’atenció a la dona que funciona des de fa molts 
anys, que ha estat pioner i que actualment està atenent i ajudant a les dones, a més 
de tota la política d’educació sexual que fa anys que s’està duent a terme a les 
escoles, i a més de totes les intervencions que s’estan fent en aquest sentit. 
 
Per tot plegat, diu que el Grup Municipal de CiU s’abstindrà perquè consideren que ja 
es van manifestar fa 3 mesos en el sentit d’instar al govern perquè no toquessin la llei. 
Pensen que potser hauria calgut esperar una mica més i veure com evoluciona 
l’avantprojecte. Diu que el que fa falta és fer pressió perquè tothom els alerti que estan 
fent un disbarat.  
 
 
L’alcalde  obre un segon torn d’intervencions. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, explica que 
abans no s’ha manifestat sobre l’esmena del PP perquè no volia fer-ho abans que el 
senyor Xavier Javaloyes l’exposés i, per això, aprofitarà aquesta segona ronda 
d’intervencions per fer-ho. 
 
La CUP creu que molt s’ha hagut d’excedir el PP quan veuen que fins i tot els seus 
propis grups municipals intenten reconduir el tema presentant proposicions. 
 
Diu que el senyor Xavier Javaloyes els ha acusat de demagogs per haver dit que s’han 
de “denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que 
pateixin les dones manresanes”. Diu que han utilitzat el present de subjuntiu, que 
serveix per aquelles afirmacions que podrien esdevenir-se però que encara no tenen 
lloc. Per tant, li sembla que han fet un ús del temps verbal adient i, per tant, l’acusació 
de demagògia cau per si mateixa. 
 
Sobre la postura del Grup Municipal de CiU, manifesta que els ha sorprès molt. Si bé 
és cert que fa poc que van votar una moció sobre el mateix tema, diu que en aquella 
moció no es parlava de prendre els compromisos que sí que demana aquesta moció, 
els quals són molt concrets i han de facilitar que les dones manresanes puguin exercir 
el dret al seu propi cos. Per tant, creuen que la moció d’avui és molt diferent de l’altra. 
A més a més, amb relació a l’argument que no la volen votar perquè ja se n’havia 
parlat abans, diu que pocs Plens s’han fet en què no hi hagi hagut mocions sobre el 
procés independentista i en aquest cas no ha escoltat mai aquest argument. Per tant, 
troba que si el que no vol fer CiU és comprometre’s, que ho diguin. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP,  retira l’expressió 
de “demagògics” que abans ha utilitzat per referir-se a la CUP perquè no té cap 
problema en fer-ho, malgrat que facin servir les noves tecnologies on line per consultar 
a la Viquipèdia quins són els temps verbals. En tot cas, els recomana que és millor fer-
ho fàcil i no complicar-ho per no donar peu a confusions. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució 
del GMPP a la proposició 5.4 del GMCUP, i el Ple la rebutja per 7 vots negatius (2 
GMPSC–senyor José Luis Irujo i senyora Ruth Guerrero-, 3 GMERC  i 2 GMCUP), 3 
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vots afirmatius (3 GMPP) i 14 abstencions (11 GMCiU, 1 GMPSC –senyora M. Jesús 
Pérez- i 2 GMPxC). 
 
A continuació, l’alcalde sotmet a votació la proposició 5.4 del GMCUP, i el Ple l’aprova 
per 7 vots afirmatius (2 GMPSC –senyor José Luis Irujo i senyora Ruth Guerrero-, 3 
GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (3 GMPP) i 14 abstencions (11 GMCiU, 1 
GMPSC –senyora M. Jesús Pérez- i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
Seguidament, l’alcalde indica que a requeriment de la Junta de Portaveus se 
sotmetran conjuntament a debat les proposicions 5.5 i 5.9, la discussió de les quals 
s’avança respecte l’ordre que figura en la convocatòria perquè tenen compareixença. 
 
 
5.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l a sanció dels immobles 

permanentment desocupats propietat d’entitats finan ceres i altres grans 
empreses. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que 
a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves 
necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la 
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i 
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, 
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i 
exclusió social, econòmica i residencial.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les 
quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de 
la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers 
habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments 
d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma 
que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de 
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 
s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia 
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació 
es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge 
buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal 
d’habitatge de 2011 -  i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys 
d'un 2% de l'habitatge existent -. A Manresa aquesta problemàtica supera a totes les 
ciutats de Catalunya doncs el propi document de l’avanç del POUM reconeix que l’any 
2012 hi havia 9.434 habitatges buits, el que representa un 23,8% del total. 
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Les administracions locals no han aconseguit, o no han mobilitzat, els recursos 
necessaris per fer front a aquesta situació quan són les que reben en primera instància 
l’impacte social d' aquesta situació, en tant que són les administracions més 
properes a la ciutadania, però són també les que han de posar en marxa tots els 
instruments al seu abast per resoldre aquesta gravíssima injustícia social. Així 
Manresa, que segons les dades oficials, el 2010 va patir un total de 557 execucions 
hipotecàries, tan sols disposa de 44 habitatges per a ús social.  
 
Per descomptat que la demanda d’habitatge amb preus de lloguer social (un 30% dels 
ingressos) és molt superior a l’oferta. Una situació que és molt més greu quan 
considerem el fet que les famílies en pitjor situació que són les que no tenen cap 
ingrés no poden accedir als escassos habitatges de lloguer social de l’ajuntament 
perquè no poden pagar absolutament res. És lògic doncs que la situació d'emergència 
en que es troba gran part de la població s’estigui traduint també en un significatiu 
augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge 
que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recórrer a 
questa mesura desesperada.  
 
Així doncs, mentre les administracions locals no disposen de pisos per atendre la 
enorme demanda d’habitatge social, la ciutadania contempla els milers de pisos en 
desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals 
i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts 
com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera 
de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a 
lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges 
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons 
l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE)  ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades 
amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al 
anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no 
ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la 
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin 
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el 
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que 
reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte 
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de 
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de 
les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-
ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un 
dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la 
vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions 
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats 
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara 
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Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits 
en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix 
com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. 
Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració 
competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció 
necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar 
una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. 
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als 
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 
desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal 
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni 
en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com 
penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de 
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi 
adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 
i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins 
a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la 
LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques 
públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.    
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord 
al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una 
situació d'emergència habitacional.  
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels 
següents acords per part del Ple municipal:  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat 
i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de 
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.-  Situar l’objectiu de la reducció dels habitatges buits com el principal objectiu 
en matèria d’habitatge del POUM que es troba en tramitació i elaborar i aprovar un Pla 
Municipal d’Habitatge,  que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a 
evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, 
de la llei 18/2007. 
 
Tercer.-  Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'administració.  
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Quart.-  Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta 
situació.  
 
Cinquè.-  Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 
 
Sisè.-  Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir 
la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la 
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
Vuitè.-  Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages i a les associacions 
veïnals del municipi. “ 
 
 
5.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC per impulsa r polítiques de foment 

per a potenciar la incorporació al mercat de llogue r dels habitatges buits 
que són propietat d’entitats financeres. 

 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de gener de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Davant l’escassetat d’habitatge social i les nombroses famílies que estan patint 
desnonaments i dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge a causa 
de l’atur o a salaris paupèrrims, cal impulsar mesures per tal d’evitar que les entitats 
financeres i/o les seves filials immobiliàries mantinguin habitatges buits. 
  
Cal tenir en compte que molts d’aquests pisos desocupats, dels que les entitats 
financeres són titulars, provenen de desnonaments efectuats a conseqüència de 
l’impagament de la hipoteca, pisos que, en la majoria dels casos, les entitats s’han 
acabat adjudicant judicialment per un import molt inferior al deute pendent dels 
prestataris, i que ara es mantenen buits (perquè no es poden vendre o perquè estan a 
l’espera d’obtenir-ne un major benefici en un futur). En aquests moments de crisi i de 
necessitat social d’habitatge cal instar a aquestes entitats a posar al mercat de lloguer 
aquests habitatges desocupats.   
 
La Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge de Catalunya estableix l’obligació de la 
Generalitat i de les administracions locals en el foment d’aquestes polítiques i 
l’obligació de, per una banda, vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent 
d’habitatges, i per l’altre, aprovar els programes d’inspecció corresponents i penalitzar-
ne la desocupació injustificada.  
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Així mateix aquesta Llei entén per habitatge buit el que roman desocupat sense causa 
justificada per un termini de més de dos anys i estableix com a causes el trasllat per 
raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament 
de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la 
propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, causes, 
totes elles menys la darrera, no aplicables a les entitats financeres.  
 
És per tot això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents  
 
Acords:  
 
- Primer:  elaborar el corresponent programa d’inspecció per tal de detectar els 
habitatges que es troben en situació de permanent desocupació injustificada. 
 
- Segon:  requerir a les entitats financeres, i a les seves filials immobiliàries o grans 
empreses compradores d’aquestes filials, que posin a lloguer els habitatges que 
actualment estan desocupats o a cedir-ne el seu ús a l’Ajuntament per tal de poder-los 
gestionar en règim de lloguer social. En el cas que s’opti per la cessió a l’ajuntament 
els habitatges hauran de complir els requisits d’habitabilitat que estableix la llei i la 
corresponent cèdula en vigor. 
 
- Tercer:  en cas que aquestes entitats no facin cas a aquest requeriment en un termini 
assenyalat, imposar de forma reiterada i consecutiva les multes coercitives pertinents.”  
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució de les proposicions 5.5 del GMCUP i 5.9 
del GMERC, de 16 de gener de 2014, que presenten els Grups Municipals de CiU, 
ERC i PP, la qual es transcriu a continuació: 
 
“Davant l’escassetat d’habitatge social i les nombroses famílies que estan patint 
desnonaments i dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge a causa 
de l’atur o a salaris paupèrrims, cal impulsar mesures per tal d’evitar que les entitats 
financeres i/o les seves filials immobiliàries mantinguin habitatges buits. 
 
Cal tenir en compte que molts d’aquests pisos desocupats, dels que les entitats 
financeres són titulars, provenen de desnonaments efectuats a conseqüència de 
l’impagament de la hipoteca, pisos que, en la majoria dels casos, les entitats s’han 
acabat adjudicant judicialment per un import molt inferior al deute pendent dels 
prestataris, i que ara es mantenen buits (perquè no es poden vendre o perquè estan a 
l’espera d’obtenir-ne un major benefici en un futur). En aquests moments de crisi i de 
necessitat social d’habitatge cal instar a aquestes entitats a posar al mercat de lloguer 
aquests habitatges desocupats.   
 
La Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge de Catalunya estableix l’obligació de la 
Generalitat i de les administracions locals en el foment d’aquestes polítiques i 
l’obligació de, per una banda, vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent 
d’habitatges, i per l’altre, aprovar els programes d’inspecció corresponents i penalitzar-
ne la desocupació injustificada.  
 
Així mateix aquesta Llei entén per habitatge buit el que roman desocupat sense causa 
justificada per un termini de més de dos anys i estableix com a causes el trasllat per 
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raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament 
de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la 
propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, causes, 
totes elles menys la darrera, no aplicables a les entitats financeres.  
 
En data de 16 d’abril de 2007 el Ple de la Corporació local aprovà el Pla Local 
d’Habitatge de Manresa. Aquest Pla es redactà en base a l’escenari de planejament 
vigent, d’execució d’aquest i en base a la situació socioeconòmica d’aquell moment. 
Així mateix, preveu uns motius de revisió entre el quals la pròpia revisió del POUM i en 
qualsevol cas a inici de l’any 2015. 
 
En l’actualitat, i en motiu de la revisió del Pla General de la ciutat, s’està tornant a 
calibrar les necessitats reals i futures d’habitatge en funció de la nova situació socio-
econòmica i de les previsions de creixement que estableix el propi Pla. I per tant, en 
motiu del nou escenari resultant del POUM, caldrà iniciar un nou Pla Local d’Habitatge. 
 
És per això que els grups municipals sotasignants proposem al Ple que adopti els 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat 
i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de 
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.-  Situar l’objectiu de la reducció dels habitatges buits com el principal objectiu 
en matèria d’habitatge del POUM que es troba en tramitació i conseqüentment, 
actualitzar el Pla Municipal d’Habitatge,  d’acord amb aquests nous escenaris de 
planificació.  
 
Tercer.-  Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'administració. 
 
Quart.-  Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta 
situació. 
 
Cinquè .- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 
 
Sisè.-  Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir 
la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
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Setè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.” 
 
 
L’alcalde  cedeix la paraula al Sr. Bernat Sorinas, que compareix al Ple per defensar la 
proposició 5.5 del Grup Municipal de la CUP, en representació de la Federació 
d’Associació de Veïns, i en nom de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el 
Capitalisme del Bages.  
 
 
El senyor Bernat Sorinas, explica que fa un any que la Plataforma d’Afectades per la 
Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) van comparèixer en aquest Ple per 
presentar una moció per declarar Manresa ciutat lliure de desnonaments. Diu que 
durant aquest any han passat moltes coses. Comenta que fa un any eren poques les 
persones que estaven a l’Assemblea i justament havien començat un camí llarg i dur. 
Explica que durant aquest any han acollit a més de 100 famílies a les assemblees que 
fan els diumenges, han ocupat entitats bancàries, han lluitat, han plorat de ràbia i 
indignació, han ocupat i alliberat un bloc de pisos per allotjar famílies que no tenien 
sostre. També han vist perillar casa seva, perquè se’ls ha volgut desnonar de l’Ateneu 
Popular la Sèquia i han deixat clar que no els faran fora. També diu que s’han discutit 
entre ells, però que també s’han abraçat. 
 
Diu que ha estat un any curiós i que els ha fet forts. També, però, han observat amb 
preocupació una certa passivitat per part de l’equip de govern en matèria d’habitatge. 
Diu que la PAHC busca solucions per a tot perquè pensen que buscar solucions no és 
només una qüestió política, doncs a vegades és una qüestió de vida o mort. Diu que 
quan busquen solucions és perquè hi ha gent que està en situacions terribles, dormint 
al carrer, en furgonetes, etc.  
 
Explica que compareixen al Ple per proposar una eina que consideren vàlida per fer 
pressió a les entitats financeres que estan especulant amb les vides i els pisos dels 
ciutadans. Troba que actualment hi ha dos bàndols: per una banda hi ha les persones 
oprimides i desnonades, i per altra banda, hi ha els poderosos i les entitats financeres 
que fan els desnonaments. Diu que la PAHC desitja veure de quin bàndol estan les 
diferents forces municipals, si de l’opressor o de la població que està patint i que vol 
solucions. 
 
Assenyala que s’està vivint en una època de lleis perquè es fan lleis per a tot, però 
veuen amb tristor com les lleis sempre s’apliquen a les persones pobres i oprimides. 
No volen obrir un debat sobre si les lleis són justes o injustes, però el que volen 
manifestar és que hi ha unes lleis que es poden aplicar també a les persones 
poderoses i riques. Desitgen veure com es comencen a fer passos perquè aquestes 
lleis es deixin d’aplicar sempre a les persones pobres, a les quals és molt fàcil aplicar-
les, i es comencin a aplicar a les entitats financeres que estan deixant podrir pisos a 
tota Catalunya. 
 
A continuació, el senyor Bernat Sorinas llegeix el text de la moció i, en acabar, finalitza 
també la seva intervenció. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que el seu grup 
comparteix les manifestacions del representant de la PAHC i per això no en repetirà 
els arguments. 
 
El que sí que volen fer és una retrospectiva, perquè entenen que la mesura -que està 
segur que avui aprovaran- servirà per combatre l’especulació, garantir el dret a 
l’habitatge i evitar el sobreendeutament. Troba que està molt bé que avui es decideixi 
prendre mesures, però pensa que si s’haguessin pres fa 10 anys possiblement avui no 
estarien com s’està ara. 
 
Fan esment d’això perquè la CUP ja fa més de 10 anys que ve reclamant que es 
prenguin mesures, si més no en l’abast que ho pot fer un ajuntament com el de 
Manresa, com per exemple gravant o penalitzant amb impostos o multes els pisos 
buits. Sempre se’ls ha estat dient que no era possible, que tècnicament no es podia 
fer, que la llei no ho permetia, etc. quan, en realitat, avui es demostrarà que quan hi ha 
voluntat política sí que es poden fer coses com aquesta. 
 
Però fa 10 anys, quan s’estava en plena bombolla immobiliària, el que es deia era que 
calia desregular, permetre que el mercat s’autoregulés perquè això seria el que 
potenciaria l’economia i posaria habitatges a l’abast de la gent. Es deia també que el 
que calia no era posar barreres o limitacions al mercat sinó al contrari, alimentar-lo i 
donar-li més diners i sòl edificable perquè sol ja funcionaria. Ara, s’ha fet evident que 
aquesta no era la solució, sinó que s’havia d’haver regulat i limitat, així com assegurar-
se que el mercat immobiliari estava al servei de la gent i no al revés. 
 
El senyor Adam Majó diu que fan aquest recordatori, no tant per posar-se medalles 
sinó perquè entenen que cada vegada que parlen de la bombolla immobiliària, de la 
crisi del deute i de la crisi actual, és molt important que es recordi per què ha passat i 
d’on es ve, perquè si no, d’aquí a uns anys, quan algú vegi que l’economia va bé i se li 
acudeixi que és l’hora de tornar a fer diners ràpids, es tornarà a caure en els mateixos 
errors. Creuen que és important que repeteixin, fins el punt de fer-se avorrits, que és 
l’economia la que està al servei de la gent i mai la gent al servei de l’economia i el 
mercat. Potser així, d’aquí a una generació no es patirà el drama que s’està vivint ara. 
 
Per això, demana que aprovin la seva moció. També demana que aquesta sigui una 
primera moció de moltes altres que han d’anar en la direcció de garantir el dret a 
l’habitatge i de subjugar l’economia i el mercat al servei de les persones, i mai al 
contrari. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, comença la seva 
intervenció recordant que justament fa un dia que es va decretar que el company de la 
PAH de Girona, el senyor xxx, fos deportat de l’estat espanyol perquè li havia caducat 
el permís de residència. Diu que darrerament està passant moltes vegades que l’estat 
espanyol té identificades persones properes a entitats independentistes o de diversos 
partits que estan lluitant pels drets de les persones oprimides i pels drets de tothom i 
les estan deportant o amenaçant per telèfon acusant-les de participar en un debat 
sobiranista que ells creuen que no és el seu. Per això, diu que les primeres paraules 
de la seva intervenció són per donar suport al company xxx, i a tants d’altres, que en 
aquests moments estan patint la seva aposta pels drets socials. 
 
Diu que ERC té molt present a les persones que en aquest moment estan en feblesa. 
Tant és així que recorda que fa més de 2 anys que van portar al Ple la moció en la 
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qual proposaven el servei de mediació hipotecària. A més, es va aprovar per majoria la 
denúncia d’aquest Ple als abusos bancaris en el cas de les preferents. També es va 
aprovar la proposta de la masoveria urbana, així com altres mocions. Pensa que és 
important que aquestes mocions que aproven els diversos ajuntaments es vagin fent a 
nivell de la Generalitat, perquè no es torni a caure en els mateixos errors quan arribin 
altres temps, tal i com ha dit el regidor Adam Majó. 
 
Assenyala que la portaveu de la PAH, la senyora Ada Colau, fa uns 15 dies que va 
instar els ajuntaments que presentessin mocions relatives a aquest aspecte. Creu que 
és important que des dels municipis es treballi i es doni suport a accions com les que 
està fent la Generalitat dins del seu marc legal per donar suport a la gent que està 
patint la crisi amb un dret tan bàsic com és el de l’habitatge, especialment en aquests 
moments en què el percentatge de pisos desocupats és tan alt i quan es calcula que 
un 20% pertanyen a entitats bancàries que van intentar fer negoci en el seu moment i 
que estan esperant a tornar-lo a fer a la mínima que puguin. Per tant, diu que és molt 
important que això es denunciï i que a nivell municipal es vagin aprovant aquestes 
mocions per donar suport a aquesta gent. 
 
Diu que ERC comparteix plenament l’exposició que ha fet el senyor Bernat Sorinas, la 
defensa de la moció que ha fet el senyor Adam Majó i també subscriuen l’intent de 
fusió que promou CiU per intentar unificar les dues mocions, atès que pensen que 
expliquen pràcticament el mateix. Per tant, sense retirar la seva moció, donaran suport 
a qualsevol de les proposicions presentades, perquè consideren que diuen el mateix. 
Si almenys aconsegueixen que una d’elles tiri endavant, ho trobaran efectiu i demana 
que, sigui quina sigui la que s’aprovi, el govern faci tot el possible per posar en marxa 
els mecanismes necessaris perquè s’executi i no quedi en bones voluntats. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor d’Urbanisme, Pais atge i Mobilitat, explica que 
han cregut que era important presentar una moció de substitució que refongués 
l’esperit de les dues mocions presentades per part d’ERC i la CUP, bàsicament perquè 
fos més inclusiva i per poder introduir alguns matisos en quant a l’aspecte local relatius 
al Pla Local d’Habitatge. 
 
Per tant, diu que la moció de substitució recull gairebé en la seva integritat els acords 
que proposa la PAHC i fa uns matisos en els atesos recollint l’esperit de la d’ERC.  
 
No entrarà a donar dades perquè creu que les que ha donat la PAHC són encertades i, 
per tant, no tenen res a dir. Atès que són dades objectives diu que no són opinables. 
Les 97.000 execucions hipotecàries a Catalunya, segons les xifres que dóna el Consell 
General del Poder Judicial, són objectivables i, per tant, és objectivable parlar 
d’emergència habitacional. 
 
El tema dels habitatges buits és una problemàtica complexa perquè, a més a més, a 
nivell de país ens trobem actualment en situació d’emergència social pel que fa als 
desnonaments i les relacions respecte les entitats bancàries. 
 
Diu que hi ha 3 temes que posen complexitat a aquest debat com són la problemàtica 
derivada de l’esclat de la bombolla immobiliària, el rescat de les entitats bancàries amb 
diners del fons públic i l’acumulació de propietats que estan, en bona part, 
desocupades. 
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Però assenyala que a Manresa encara hi ha 2 problemàtiques més. Una primera 
problemàtica de caire local és la poca rehabilitació que es fa als barris -concretament 
en el seu centre històric en el qual els habitatges estan en molt mal estat-, i la 
desocupació dels habitatges. Diu que aquesta situació que no és nova d’ara ni tampoc 
conseqüència de la bombolla immobiliària sinó que és un fet inherent a la ciutat. 
Explica que al 2001 ja hi ha estadístiques de l’IDESCAT que posaven en alerta amb 
relació a l’estat de desocupació dels habitatges de Manresa. El Pla Local de 
l’Habitatge, redactat al 2006 i aprovat al 2007, ja indicava un índex de desocupació del 
22,4%. És per això que creu que cal centrar el tema i admetre que Manresa té un 
problema amb el seu parc d’habitatges, concretament al centre històric. 
 
Un segon element local que també afegeix complexitat és la planificació urbanística. 
Actualment s’està en un procés de revisió del Pla General. Diu que el Pla General 
apunta els escenaris de futur i, per tant, és un moment en què toca posar al dia el Pla 
Local d’Habitatge. Comenta que aquesta és una de les esmenes que fan a la moció 
perquè no es tracta d’elaborar-ne un de nou sinó revisar-lo en funció de la situació 
socioeconòmica actual i del que en resulti d’una primera aprovació inicial del Pla 
General. Per això, diu que és comprensible que s’iniciï una revisió d’aquest Pla Local 
d’Habitatge en els propers mesos. 
 
El senyor Ramon Bacardit assenyala que el seu grup entén que la sanció no és 
l’objectiu de la moció, sinó que l’objectiu és afrontar la problemàtica de les famílies que 
estan en risc d’exclusió social. Amb tot, sí que és una de les mesures que s’afegeix a 
les que el regidor Pere Culell ha apuntat en la seva intervenció i que aquest Consistori 
està duent a terme com la posada en marxa de l’Oficina d’intermediació hipotecària, 
els acords amb els Col·legis d’Advocats, l’aprovació d’exempcions fiscals en les 
plusvàlues i en l’IBI per aquells casos de situació social delicada, així com els esforços 
que s’estan fent per incrementar la bossa de lloguer social. Malgrat tot, diu que sempre 
hi haurà algú al que li pugui semblar que aquest Consistori no és prou sensible o que 
no actua suficientment. 
 
Diu que tot i que és evident que mai serà prou, pensa que cal ser conscients que 
l’Ajuntament té el recorregut que té i les possibilitats que té, i hi seguiran treballant 
perquè aquesta és una de les seves prioritats. Però pel que fa al tema que els ocupa 
avui, creuen que les grans corporacions immobiliàries o entitats bancàries que estan 
imbuïdes en processos de fusions, que tenen un caos administratiu i deixadesa en la 
gestió del seu patrimoni, és de justícia que des del món local s’hi pugui intervenir i 
obrir-los expedients i procediments sancionadors amb l’únic objectiu de forçar que 
aquests habitatges es posin al mercat, i a ser possible, com a lloguer social. 
 
Afegeix que la Generalitat està iniciant una sèrie de mesures que esperen que 
properament es posin en marxa, com són un nou Pla per al Dret a l’Habitatge, els 
programes de mediació per al lloguer social, l’Avalloguer, l’impuls d’un impost per als 
habitatges buits... Per això esperen que la llei del 2007 es pugui començar a aplicar 
des del món local, tot i les limitacions que es puguin tenir. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, explica que el 
seu grup ha signat l’esmena de substitució de les dues propostes presentades per la 
CUP i ERC perquè comparteixen l’objectiu que persegueixen, com és obtenir més 
habitatge al mercat de la ciutat de Manresa i que aquest habitatge, a poder ser, sigui 
d’àmbit social. Diu que fa aquest aclariment per si hi ha algú que pugui pensar que 
l’objectiu és la recaptació. 
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Demana als Serveis jurídics i a la Secretaria de l’Ajuntament de Manresa que facin el 
treball adequat i correcte per blindar totes les accions envers els acords que s’estan 
prenent amb la finalitat que no hi hagi buits i que no s’hagi d’entrar en litigis per haver 
fet coses que no tocaven o que per no tenir les ordenances prou ben adequades no 
tinguem dret a fer el que es vol fer. Expressa el seu neguit amb aquesta qüestió, 
sobretot perquè diu que no servirà de res obrir esperances si després no es poden dur 
a terme perquè ens hem equivocat. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, agraeix l’exposició 
que ha fet el senyor Bernat Sorinas. 
 
Diu que la gent que ja té una edat sap que els pisos de propietat, fa 15 o 20 anys, 
valien entre 200.000 i 250.000 €, però ara, els mateixos pisos valen entre 70.000 i 
90.000 €. Creu que aquest exemple ja ho diu tot. Explica que el que va passar és que 
grans constructores del país, de la mà dels bancs i caixes, van apujar el preu dels 
pisos i després els bancs feien hipoteques per 30 o 40 anys. Diu que ningú s’ha 
d’enganyar, que tant constructores com bancs són del mateix tarannà.  
 
Malauradament, comenta que la situació sobre la qual s’està parlant li pot tocar a 
tothom i, per tant, tothom té dret a un habitatge digne. En aquest sentit, el Grup 
Municipal de PxC està d’acord amb les mocions i votarà a favor de totes les propostes.  
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, assenyala que el 
que avui es porta a aprovació per part de la PAHC del Bages, a través del grup de la 
CUP, és una proposta viable però no exempta de dificultats perquè els bancs potser 
intentaran boicotejar-la amb mesures jurídiques. 
 
Diu que ajuntaments com el de Terrassa i Santa Coloma de Gramenet ja estan 
aplicant amb èxit mesures similars a aquestes. A Terrassa ja s’han imposat les 
primeres multes i a Santa Coloma, fins i tot, ja se n’han cobrat algunes. 
 
Troba que el benefici social de la mesura és ben clar: s’obtenen nous ingressos, i si no 
se n’obtenen serà encara millor perquè això voldrà dir que es té més parc d’habitatge 
públic per posar-lo a disposició de les moltes famílies que en aquests moments estan 
patint les conseqüències de la crisi econòmica actual. Diu que en aquesta crisi el 
sistema bancari ha tingut un paper protagonista. Quan el sistema s’enfonsava es van 
haver d’injectar molts milions d’euros de procedència pública per salvar el problema, 
però aquests diners, gairebé mai, han arribat a beneficiar a la ciutadania. Les petites 
empreses no han tingut un major accés al crèdit –cosa que podria ajudar a salvar 
milers de llocs de treball-, i les persones que tenien deutes hipotecaris amb els bancs 
tampoc no han tingut un millor tracte -malgrat que també han contribuït al rescat de les 
entitats financeres amb els seus impostos-. 
 
Assenyala que ha arribat el moment que els bancs canviïn d’actitud i des de 
l’administració local cal posar un gra de sorra per incentivar aquest canvi d’actitud. Diu 
que el que s’està fent avui al saló de plens és prendre exemple de les ensenyances 
que ens dóna la iniciativa popular, que a voltes funciona. Diu que quan la PAHC 
realitza les seves accions per evitar un desnonament, aconseguir una dació en 
pagament o la condonació d’un deute, en definitiva, el que estan fent és forçar els 
bancs a fer un esforç que d’una altra manera no farien. Comenta que això és el que 
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també estan fent avui: el que es proposa no és multar perquè sí, sinó multar per 
aconseguir que els bancs es desprenguin dels pisos buits per donar-los en lloguer 
social a gent que els necessita i que, a diferència de molts banquers, no són gent 
culpable de la situació en la qual es troben. 
 
Declara que el seu grup votaria afirmativament a les dues mocions i a l’esmena, però 
diu que això no és possible. Explica que no han signat l’esmena perquè estan d’acord 
amb els atesos que ha presentat la PAHC, de totes maneres, com que els acords de 
l’esmena –que és la part important- són pràcticament idèntics a les altres propostes, la 
votaran a favor. Malgrat que la votaran a favor, volien deixar constància d’aquest 
comentari. 
 
 
El senyor Bernat Sorinas, en nom de la FAVM i repre sentant a la PAHC del 
Bages, comenta que els ha sorprès la moció presentada per ERC, així com l’esmena 
de CiU, ERC i PP. Diu que la moció que han proposat és la que s’ha aprovat a Girona, 
Sabadell, la que s’aprovarà a Barcelona, Terrassa i Cerdanyola. Diu que els que són 
novells en intervenir en els Plens estan una mica perduts pel que fa a com aniran les 
votacions (si s’han de votar tres, dues o una moció). No volen entrar en un joc d’orgull 
polític sobre la proposició que s’acaba entrant i quina no, en tot cas el que volen és 
que hi hagi un mecanisme que permeti multar els bancs en el cas que no destinin els 
seus pisos buits al lloguer social. Saben, però, que perquè al final això sigui així 
hauran de sortir al carrer a fer pressió i continuarà sent la població la que faci que les 
coses es duguin a terme. 
 
Així doncs, mostra satisfacció perquè la mesura s’aprovarà, tot i que també diu que 
tenen la confiança mermada amb les institucions, i esperen i desitgen recuperar-la.  
 
Finalment, s’adreça als regidors de PxC i els diu que quan aixequin la mà per votar, els 
membres de la PAHC pensaran en els milers d’immigrants que han creuat el mar i que 
no tenen casa i que estan amb la PAH. Diu que poden votar les mocions que vulguin 
però que tothom sap que són uns racistes i espera que d’aquí a un any i mig no puguin 
votar cap més moció en aquest Ajuntament. 
 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, li explica al senyor Bernat Sorinas 
que quan ERC va presentar la moció no sabien que la PAHC n’havia presentat una 
altra, i per això s’ha fet aquest embolic d’una moció, una nova moció i una esmena de 
substitució.  
 
Arran del comentari que ha fet el senyor Ramon Bacardit, el senyor Pere Culell diu que 
és cert que el centre històric està vell i degradat, però diu que tant el PIRNA com 
FORUM han estat treballant a instàncies dels governs manresans per millorar-lo. 
Pensa que també cal reconèixer la feina feta durant tant temps. 
 
 
En no haver –hi cap més intervenció, l’alcalde  explica els termes de la votació. Diu 
que en primer lloc se sotmetrà a votació l’esmena de substitució i, en funció del 
resultat, es votaran les mocions. 
 
Així, doncs, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució de les proposicions 5.5 
del GMCUP i 5.9 del GMERC que presenten els Grups Municipals de CiU, ERC i PP, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
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En conseqüència, decauen les proposicions 5.5 del GMCUP i 5.9 del GMERC, essent 
el text aprovat de l’esmena de substitució el següent: 
 
“Davant l’escassetat d’habitatge social i les nombroses famílies que estan patint 
desnonaments i dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge a causa 
de l’atur o a salaris paupèrrims, cal impulsar mesures per tal d’evitar que les entitats 
financeres i/o les seves filials immobiliàries mantinguin habitatges buits. 
 
Cal tenir en compte que molts d’aquests pisos desocupats, dels que les entitats 
financeres són titulars, provenen de desnonaments efectuats a conseqüència de 
l’impagament de la hipoteca, pisos que, en la majoria dels casos, les entitats s’han 
acabat adjudicant judicialment per un import molt inferior al deute pendent dels 
prestataris, i que ara es mantenen buits (perquè no es poden vendre o perquè estan a 
l’espera d’obtenir-ne un major benefici en un futur). En aquests moments de crisi i de 
necessitat social d’habitatge cal instar a aquestes entitats a posar al mercat de lloguer 
aquests habitatges desocupats.   
 
La Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge de Catalunya estableix l’obligació de la 
Generalitat i de les administracions locals en el foment d’aquestes polítiques i 
l’obligació de, per una banda, vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent 
d’habitatges, i per l’altre, aprovar els programes d’inspecció corresponents i penalitzar-
ne la desocupació injustificada.  
 
Així mateix aquesta Llei entén per habitatge buit el que roman desocupat sense causa 
justificada per un termini de més de dos anys i estableix com a causes el trasllat per 
raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament 
de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la 
propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, causes, 
totes elles menys la darrera, no aplicables a les entitats financeres.  
 
En data de 16 d’abril de 2007 el Ple de la Corporació local aprovà el Pla Local 
d’Habitatge de Manresa. Aquest Pla es redactà en base a l’escenari de planejament 
vigent, d’execució d’aquest i en base a la situació socioeconòmica d’aquell moment. 
Així mateix, preveu uns motius de revisió entre el quals la pròpia revisió del POUM i en 
qualsevol cas a inici de l’any 2015. 
 
En l’actualitat, i en motiu de la revisió del Pla General de la ciutat, s’està tornant a 
calibrar les necessitats reals i futures d’habitatge en funció de la nova situació socio-
econòmica i de les previsions de creixement que estableix el propi Pla. I per tant, en 
motiu del nou escenari resultant del POUM, caldrà iniciar un nou Pla Local d’Habitatge. 
 
És per això que els grups municipals sotasignants proposem al Ple que adopti els 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat 
i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de 
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.-  Situar l’objectiu de la reducció dels habitatges buits com el principal objectiu 
en matèria d’habitatge del POUM que es troba en tramitació i conseqüentment, 
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actualitzar el Pla Municipal d’Habitatge,  d’acord amb aquests nous escenaris de 
planificació.  
 
Tercer.-  Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'administració. 
 
Quart.-  Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta 
situació. 
 
Cinquè .- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 
 
Sisè.-  Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir 
la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Setè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.” 
 
 
Tot seguit, l’alcalde reprèn l’ordre del dia de la sessió. 
 
 
5.1 Proposició del Grup Municipal de PxC per crear una oficina d’intercanvi 

de llibres de text. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 17 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’inici del curs escolar al mes de setembre comporta una elevada inversió 
per als pares i mares d’alumnes en llibres de text, material escolar i uniformes. D’acord 
amb un estudi realitzat per la FUCI (Federació d’Usuaris-Consumidors independents) 
el cost mig de cada estudiant a Catalunya és de 1.400 euros per curs. 
 
Atès que la severitat de la crisi econòmica, laboral i social que travessa Catalunya està 
colpejant moltes economies domèstiques, que han d'afrontar les estretors amb menys 
cobertura social i  recursos propis cada vegada més escassos. 
 
Atès que el Ministeri d'Educació ha reduït la partida pressupostària destinada a ajudes 
per l'adquisició de llibres de text. El programa de cobertura de manuals escolars ha 
passat de comptar amb un pressupost de 98 milions d'euros en 2011 a 20 milions en 
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2013 i a 1,4 milions en 2014, és a dir, ha experimentat una baixada interanual del 92% 
per completar un descens del 98,5% des del 2011. Per la seva banda amb els fons de 
cooperació territorial les comunitats autònomes van arribar a pressupostar 100 milions 
per llibres de text pel curs 2011/2012, i el curs 2013/2014 la inversió està xifrada entre 
els 25 i els 30 milions. 
 
Atès que moltes famílies resulten excloses del procés d'adjudicació de beques 
escolars. El curs passat els beneficiaris de l'ajuda del Ministeri per la compra de llibres 
de text van passar de ser més de 970.000 a ser-ne 390.000, havent arribat a ser més 
d’un milió el curs 2008/2009. Amb aquesta tendència és previsible que en els propers 
anys en resultin beneficiats tan sols uns pocs milers d'estudiants a tota Espanya.  
 
Atès que invertir en ensenyament és una solució a llarg termini per sortir de la crisi. La 
formació constitueix una eina per estimular la capacitat de produir, créixer i innovar 
d'un país i dotar-se d'un model productiu basat en el coneixement i que per tant posi 
en valor el capital humà en el que s’ha invertit. En aquest sentit les administracions 
han d’assumir el compromís de posar a l'abast dels estudiants tots els recursos 
necessaris per assolir l'excel·lència acadèmica. 
 
Atès que el reaprofitament de recursos fomenta la sostenibilitat i l’estalvi energètic, i 
l’intercanvi estimula la participació ciutadana i estreny llaços entre els membres d'una 
mateixa comunitat. 
 
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Impulsar des de la Regidoria d’Educació la posada en marxa d’una Oficina 
d’intercanvi de llibres de text a partir del proper curs 2014/2015 que en promogui la 
seva reutilització entre els estudiants dels cicles de primària, secundària i batxillerat 
dels centres educatius de Manresa. 
 
SEGON.- Difondre la iniciativa a través de tots els mitjans que estiguin a l’abast de 
l’Ajuntament per tal de garantir un alt grau de participació entre les persones 
interessades a col·laborar, tant com a donants o com a receptors. 
 
TERCER.- Constituir una taula de diàleg amb els representats de la comunitat 
educativa de Manresa per tal que aportin la seva experiència i criteri tant en el procés 
constituent de l’Oficina d’intercanvi de llibres de text com en el seu funcionament. 
 
QUART.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Manresa, a les 
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i a la direcció dels centres educatius 
del municipi, a la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya 
(FaPaC), al Consell Escolar de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Educació.” 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municip al de PxC, diu que atès l’elevat  
nombre de famílies que han quedat excloses dels beneficis de les beques per a llibres 
de text per part del Ministeri, considera que cal la creació d’una oficina d’intercanvi de 
llibres de text. 
 
Explica que el programa de treball d’aquest nou servei s’ajustarà a la normativa i serà 
elaborat per la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, sota el 
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concepte de gestió solidària de llibres de text i material curricular i s’integrarà en el pla 
anual de gestió de la regidoria. Serà  supervisat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. 
 
El curs 2014-2015 quedaran integrats en el programa tots els centres que imparteixin 
els cicles de primària, secundària i batxillerat. Seran objecte del programa el material 
curricular imprès reutilitzable, destinat a ser utilitzat de forma individual, que es 
desenvoluparà tenint en compte les orientacions metodològiques, el criteri d’avaluació 
corresponent i els continguts establerts per la normativa educativa vigent segons el  
cicle o curs de què es tracti en cada cas. 
Els materials curriculars utilitzables d’elaboració pròpia dels centres es podran fer 
servir de forma individual per l’alumnat, sota el principi de respecte a la protecció de 
drets d’autor i que contribueix a desenvolupar els continguts establerts en els 
currículums. Aquest material serà utilitzat per l’alumnat, de forma individual i amb el 
límit temporal del curs escolar, d’acord amb les orientacions metodològiques i criteris 
d’avaluació corresponents. En aquest punt s’inclouran els quaderns de treball. 
 
No es consideraran inclosos en el programa els materials i els equipaments didàctics 
d’ús general de l’alumnat dels centres associats, els continguts de les diferents àrees i 
assignatures de l’ensenyament obligatori, com diccionaris, llibres de lectura, 
programes informàtics, etc. 
 
El període d’utilització dels llibres de text i material curricular serà, com a mínim, de 
quatre cursos escolars, a excepció dels corresponents al primer cicle d’educació 
primària, que serà d’un curs d’utilització.  
Durant el curs escolar l’alumnat beneficiari d’aquest programa disposarà dels llibres de 
text i/o materials curriculars triats pel centre, de les matèries obligatòries que estiguin 
cursant. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa aprovar les directrius d’organització i 
funcionament del programa com s’especifica a continuació: 
- Aprovar el reglament d’organització i funcionament, en el qual passarà a ser part 
integrant la Regidoria d’Ensenyament. 
- Supervisar el funcionament del programa. 
- Controlar la gestió econòmica i aprovar la forma de pagament de l’aportació per la 
utilització dels llibres de text i material curricular, d’acord amb les modalitats previstes 
en la normativa vigent. 
- Comunicar a les famílies els llibres de text i materials curriculars que el centre 
utilitzarà en cada curs i nivell. 
- Determinar el procediment i els punts d’adquisició dels llibres de text i material a 
disposició. 
- Aprovar la creació d’una comissió de l’oficina d’intercanvi encarregada del programa. 
- Qualsevol altra funció necessària pel correcte funcionament del programa, així com 
les que es requereixin per la normativa vigent.  
 
La comissió de l’oficina d’intercanvi de llibres de text encarregada del programa estarà 
integrada per un president/a, per part de l’Ajuntament de Manresa o persona en qui 
delegui, un secretari/ària, també per part de l’Ajuntament, dos representants dels 
pares/mares de l’alumnat, un escollit pel centre escolar i l’altre per l’AMPA, els 
coordinadors del cicle d’educació primària i/o el coordinador d’ESO i Batxillerat. 
 
Tot seguit passa a detallar les funcions de la comissió d’intercanvi de text, que seran: 
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- Traslladar a la regidoria d’Ensenyament la proposta elaborada per la comissió 
pedagògica, de la relació de llibres i materials que el centre utilitzarà en cada curs. 

- Proposar el procediment i els punts d’adquisició de llibres de text i materials. 
- La comissió podrà determinar que sigui l’AMPA l’encarregada de gestionar la 

supervisió si aquesta ho sol.licités. 
- Controlar el compliment de les aportacions familiars per la utilització dels materials. 
- Supervisar la relació de llibres de text i material curricular que s’hagi de facilitar a 

les famílies. 
- Recollir les denúncies individuals. 
- Seguir el compliment dels objectius del programa i avaluar i plantejar les millores 

proposades per l’Ajuntament de Manresa. 
- Determinar el procediment de guarda i custòdia, registre i identificació, i de la 

revisió anual dels materials objecte del programa. 
- Exigir a les persones responsables el pagament de l’import dels llibres o materials 

curriculars no retornables, que com a conseqüència de l’ús indegut per part de la 
persona que els hagi utilitzat, es trobin deteriorats i faci impossible la seva 
reutilització per part d’altres persones, d’acord amb el procediment que s’estableix 
en el reglament d’organització i funcionament d’aquesta oficina.  

- Proposar a la regidoria d’Ensenyament, per a la seva inclusió en el Reglament 
d’organització i funcionament, les mesures que seran d’aplicació a aquelles 
persones que no abonin en el període establert les quantitats que siguin 
demandades, en els casos de no devolució o deteriorament dels llibres o materials 
curriculars, com a conseqüència de l’ús indegut. 

- Qualsevol altra funció que s’encomani a l’oficina d’intercanvi de llibres de text per al 
desenvolupament del programa i en aplicació de la normativa vigent.  

- Els llibres de text i materials reutilitzables seran de propietat de l’oficina d’intercanvi 
de llibres i es mantindran, una vegada conclòs el curs escolar, en dita oficina amb 
la finalitat de procedir a la seva revisió per determinar el grau de conservació i la 
seva posterior reutilització en el curs següent. 

 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 5.1 i el Ple la 
rebutja per 17 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP), 2 vots afirmatius (2 
GMPxC) i 5 abstencions (3 GMPSC i 2 GMCUP) 
 
Es fa constar que la senyora Ruth Guerrero, del GMPSC, es trobava absent de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
5.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per crear un Registre d’habitatges 

compartits. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 17 de desembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que els poders públics tenen l’obligació de garantir l’accés a un habitatge digne i 
promoure les condicions, normes i mesures necessàries per fer efectiu aquest dret. 
 
Atès que malgrat el descens acumulat que ha experimentat el preu de venda dels 
habitatges de segona mà a Catalunya des del màxim històric al que es va arribar el 
desembre del 2007 fins el novembre de 2013 -xifrat en un 42,3%-, factors com la 
inestabilitat laboral o la pèrdua de poder adquisitiu dels sous dificulten l'adquisició de 
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primeres residències en règim de propietat i reforcen l'opció del lloguer com alternativa 
econòmicament viable per a les economies domèstiques. 
 
Atès que l’alt índex de desocupació i precarietat laboral entre els joves a Catalunya 
dificulta l’emancipació i l’accés a l’habitatge. D’acord amb l’Observatori d’Emancipació 
del Consell de la Joventut d’Espanya del segon trimestre de 2013, per accedir a un 
habitatge en propietat o lloguer, tant les llars joves com les persones joves 
assalariades de Catalunya haurien d’assumir un nivell d’endeutament per sobre del 
30% dels propis ingressos. Una persona assalariada menor de 30 anys hauria de 
dedicar el 58,1% dels seus ingressos a la compra d’habitatge, o bé el 54,2% al lloguer, 
mentre que les llars joves haurien de reservar el 42,5% dels seus ingressos totals per 
fer front al pagament d’una hipoteca mitja o el 39,7% per sufragar la renda d’habitatge 
en règim de lloguer. 
En aquesta mateixa línia l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012 elaborada pel 
Departament de Benestar Social i Família revela que el 61% dels joves catalans 
d’entre 20 i 34 anys que viuen amb els pares seria pobre si s’emancipés, una 
proporció que arribaria al 73,2% en el supòsit  que destinessin el 30% del seu sou a 
pagar les despeses del seu habitatge. 
 
Atès que l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12) posa de manifest que la 
immensa majoria de joves de 20 a 34 anys que viuen amb els seus pares no tenen 
prou recursos per plantejar-se de manera immediata la possibilitat d’emancipar-se. 
 
Atesa que l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC2012) conclou que per 1 de 
cada 4 joves l’emancipació de la llar dels pares significa anar-se’n a un pis compartit o 
residència, habitualment entre els 17 i els 22 anys aproximadament. 
 
Atès que compartir pis està esdevenint una tendència a l’alça entre la gent gran per fer 
front a les estretors de la crisi i la vida en soledat. El nombre de jubilats que opten per 
viure junts sota un mateix sostre i salvar així riscos d’exclusió social i depressions 
després d’haver enviudat, a més de dividir despeses per fer front a la pèrdua de poder 
adquisitiu de les pensions, va en augment. 
 
Atès que la fi de la desgravació a l’IRPF per la compra d’una residència habitual i la 
pujada de l’IVA del tipus superreduït al tipus reduït en aquestes transaccions –del 4% 
al 10%- suposen l’eliminació d’incentius a l’adquisició d’habitatges en règim de 
propietat. D’altra banda les entitats financeres venen aplicant una forta restricció dels 
crèdits hipotecaris des de l’inici de la crisi.  
 
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
  
PRIMER.- Posar en marxa un registre d’habitatges compartits que serveixi d’espai de 
contacte entre aquelles persones amb voluntat de compartir residència i, alhora, entre 
aquests adjudicataris potencials i els arrendadors que disposin de pisos i els vulguin 
llogar.  
  
SEGON.- Agilitzar el procés de recerca als llogaters amb la creació d’una borsa 
d’habitatges destinats a l’arrendament que els interessats puguin consultar.  
  
TERCER.- Incentivar la incorporació d’habitatges a la borsa d’habitatges amb la 
bonificació del 50% de l’IBI per cada immoble arrendat. 
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QUART.- Establir les condicions d’habitabilitat i salubritat de les residències i els 
requisits d’accés per als adjudicataris per tal d’oferir garanties tant als arrendadors 
com als arrendataris. 
  
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Manresa, a 
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), a la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, al Consejo de la Juventud de España (CJE), a 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), a la Plataforma por una Vivienda 
Digna, a SostreCívic, a l’Associació Independent de Jubilats i Pensionistes de 
Catalunya, a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, a la 
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Catalunya i a la Federació Catalana de la 
Unió de Jubilats i Pensionistes.” 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, manifesta que atès 
que els poders públics tenen l’obligació de garantir l’accés a un habitatge digne i 
promoure les condicions, normes i mesures necessàries per fer efectiu aquest dret. 
 
Atès que l’alt índex de desocupació i precarietat laboral entre els joves a Catalunya 
dificulta l’emancipació i l’accés a l’habitatge. 
 
Atès que compartir pis està esdevenint una tendència a l’alça entre la gent gran, per 
fer front a les estretors de la crisi i la vida en soledat. El nombre de jubilats que opten 
per viure junts sota un mateix sostre i salvar així els riscos d’exclusió social i 
depressions després d’haver enviudat, a més de dividir despeses per fer front a la 
pèrdua del poder adquisitiu de les pensions, va en augment. 
 
El GMPxC proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Posar en marxa un registre d’habitatges compartits que serveixi d’espai de 
contacte entre aquelles persones amb voluntat de compartir residència i, alhora, entre 
aquests adjudicataris potencials i els arrendadors que disposin de pisos i els vulguin 
llogar. 
 
Segon.- Agilitzar el procés de recerca als llogaters amb la creació d’una borsa 
d’habitatges destinats a l’arrendament que els interessats puguin consultar. 
 
Tercer.- Incentivar la incorporació d’habitatges a la borsa d’habitatges amb la 
bonificació d’un 50% de l’IBI per cada immoble arrendat. 
 
Quart.- Establir les condicions d’habitabilitat i salubritat de les residències i els requisits 
d’accés per als adjudicataris per tal d’oferir garanties tant als arrendadors com als 
arrendataris. 
 
Cinquè.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Manresa, a 
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), a la Secretaria de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya, al Consell de Joventut d’Espanya (CJE), a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), a la Plataforma per una Vivenda Digna, a Sostre 
Cívic, a l’Associació Independent de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, a la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, a la Coordinadora de Jubilats i 
Pensionistes de Catalunya i a la Federació Catalana de la Unió de Jubilats i 
Pensionistes. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 5.2 i el Ple la 
rebutja per 19 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 2 vots 
afirmatius (2 GMPxC), i 3 abstencions (3 GMPSC). 
 
 
5.3 Proposició del Grup Municipal de PxC per a l’el aboració d’una ordenança 

municipal reguladora de l’enllumenat exterior. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la mala qualitat i orientació de l’enllumenat exterior és la principal font de 
contaminació lluminosa i constitueix també un malbaratament energètic. L’exemple 
més clar el tenim en els fanals en forma de globus, que envien a la superfície menys 
de la meitat de la llum que produeixen, amb el qual la resta es perd cap el cel i les 
façanes dels habitatges. Aquesta intrusió no desitjada de llum exterior en domicilis 
particulars constitueix un perjudici que pot ocasionar fatiga visual, ansietat o trastorns 
del somni que poden derivar en l’alteració dels ritmes biològics de les persones. 
  
Atès que Espanya és un dels països de la Unió Europea amb major despesa per 
habitant en concepte d’enllumenat públic malgrat ser un dels països que més hores de 
llum natural té. Aquest desequilibri ens situa al capdavant de les àrees que concentren 
més contaminació al cel. La despesa en enllumenat públic gairebé s’ha doblat en els 
últims 5 anys, passant dels 450 milions d’euros l’any 2007 als 830 milions d’euros en 
2012 d’acord amb un estudi del Departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmosfera de 
la Universitat Complutense. Els investigadors estimen que el consum per habitant en 
2012 va ser de 113 kWh, molt superior a l’objectiu del Pla d’Eficiència Energètica 
2004-2012, que fixava la despesa òptima en els 75 kWh per habitant. D’aquest mateix 
estudi es dedueix que la major part del cost prové de municipis menors de 200.000 
habitants, que en alguns casos han augmentat la seva potència per igualar-se a la de 
les ciutats més densament poblades, on resulta menys costós il·luminar. En aquest 
sentit és responsabilitat de les administracions competents posar en marxa iniciatives 
per posar fre a aquesta situació i revertir aquesta tendència. 
  
Atès que la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat reconeix el paper decisiu de 
l’Administració local en l'aplicació de la normativa per a la prevenció de la 
contaminació lluminosa, pel que fa a la regulació de les instal·lacions d'il·luminació 
exterior. Partint de la norma establerta, la particularitat de cada indret del territori fa 
necessari que els ajuntaments tinguin la capacitat de poder determinar mesures més 
concretes que garanteixin la protecció del medi nocturn alhora que vetllin per la 
il·luminació correcta dels seus espais públics i de les activitats que s'hi desenvolupin. 
Els ajuntaments poden establir valors propis de flux lluminós a l'hemisferi superior 
instal·lat atenent les característiques i especificitats de llur terme municipal, sempre 
que això no suposi una disminució del nivell de protecció atorgada per la normativa. 
  
Atès que addicionalment al consum en enllumenat exterior públic s’ha de 
comptabilitzar el corresponent a la il·luminació exterior privada (ornamental, comercial i 
vials privats), que pot oscil·lar entre el 20 % i el 60 % del total de l’enllumenat exterior i 
que suposaria en els millors dels casos una despesa de 1.000 milions d’euros anuals 
en el conjunt de totes les comunitats autònomes. 
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Atès que el preu del rebut de la llum pujarà un 2,3% fins el març de 2014. L’augment 
d’aquest servei energètic està xifrat en un 98% en els últims 9 anys, molt per sobre del 
26% que ha pujat a la zona euro en el mateix període. Segons les dades d’Eurostat fa 
nou anys el preu de la llum a Espanya estava un 18% per sota de la mitja de la zona 
euro i avui se situa un 28% per sobre. 
  
Atès que la contaminació lluminosa atmosfèrica afecta l’ecosistema nocturn i dificulta 
la pràctica d’astronomia prop dels focus contaminants. 
  
Atès que la UNESCO reconeix en la seva declaració dels Drets de les Generacions 
Futures de 1997 que “les persones de les generacions futures tenen dret a una Terra 
indemne i no contaminada, incloent-hi el dret a un cel pur”. D’igual mode l’any 2007 
aquest organisme va subscriure la Declaració Starlight, que defensa el “dret a un cel 
nocturn no contaminat que permeti gaudir de la contemplació del firmament com un 
dret inalienable de la Humanitat, equiparable a la resta de drets ambientals, socials i 
culturals”, i que adverteix que “la progressiva degradació del cel nocturn ha de ser 
considerada com un risc imminent que comporta la pèrdua d’un recurs fonamental”. 
  
Atès que les aus migratòries i la navegació aèria poden patir enlluernaments i la 
seguretat vial es veu reduïda per la proliferació de focus mal orientats en poliesportius, 
centres comercials, urbanitzacions i aparcaments. 
  
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Elaborar una ordenança municipal per a la protecció de la qualitat del cel 
nocturn que reguli, amb caràcter general, els requisits que han de complir les 
instal·lacions d’enllumenat públic i els dispositius luminotècnics dels nous entorns 
urbans de Manresa, així com també de les reformes d'àrees existents atenent a 
criteris d’estalvi, eficiència energètica i eradicació de la contaminació lluminosa. 
  
Segon.- Iniciar una campanya informativa orientada a posar en coneixement dels 
comerciants i els industrials que desenvolupen la seva activitat en el nostre ciutat els 
beneficis, tant econòmics com energètics i mediambientals, d’utilitzar els sistemes 
d’il·luminació subjectes a aquests criteris. 
  
Tercer.- Donar trasllat dels acords al Servei per a la Prevenció de la Contaminació 
Acústica i Lluminosa, al Centre UNESCO de Catalunya i a les associacions de veïns i 
comerciants de Manresa.” 
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El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municip al de PxC, diu que la 
proposició tracta d’elaborar una nova ordenança municipal que reguli la protecció de la 
qualitat del cel nocturn i els requisits que s’han de complir amb caràcter general. 
 
Manifesta que la imatge del mapa que tenen els regidors i regidores està basada en 
càlculs i no en l’observació directa. Aquest mapa representa la contaminació lluminosa 
que està patint la Península Ibèrica i on es pot apreciar com aquest fenomen destaca 
sobretot en les grans aglomeracions urbanes. 
 
Explica que les zones marcades en blanc, magenta i vermell representen una elevada 
contaminació lluminosa, on es poden apreciar de 0 a 150 estels en una nit clara i 
sense núvols.  
Al contrari que els colors blau fosc i negre que indiquen indrets on es pot observar la 
Via Làctia i entre 1.500 i 3.000 estels. 
 
Tot i que el Parlament de Catalunya en sessió del 22 de maig de 2001 va aprovar per 
unanimitat una Llei per a la protecció del cel i que experts de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, juntament amb la Universitat de Barcelona, el 14 d’abril de 2001, van 
presentar un mapa de la qualitat del cel on s’alerta de l’avanç de la contaminació 
lluminosa en zones tradicionals fosques. 
 
Diu que la despesa d’enllumenat públic gairebé s’ha doblat, passant dels 450 milions 
d’euros l’any 2007 als 830 milions d’euros el 2012.  
Segons uns estudis realitzats pel Departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmosfera 
de la Universitat Complutense, es va mesurar via satèl·lit la llum emesa per les ciutats 
durant la nit i les ha relacionat amb el consum.  
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Des de l’any 2007 el Ministeri d’Indústria ha deixat de registrar el consum de forma 
diferenciada i l’ha inclòs en altres partides de l’Administració. El treball mesura la llum 
emesa per les ciutats durant la nit i la relaciona amb el consum de l’enllumenat públic 
entre 1992 i 2012.  
S’estima que el consum per habitant l’any 2012 va ser de 113 kWh, molt superior al 
50% en relació a l’objectiu del Pla d’Eficiència Energètica 2004-2012 que estableix un 
consum de 75 kW per habitant. 
 
Al consum de l’enllumenat exterior públic s’ha d’afegir el corresponent a l’enllumenat 
exterior de caràcter privat, ornamental, comercial i vial privats, suposant entre un 20% i 
un 60% del total de l’enllumenat exterior, on la despesa suposaria uns 1.000 milions 
d’euros anuals. 
  
A qui més car els surt tenir els carrers il·luminats és als municipis de menys de 
200.000 habitants, com Manresa, que han augmentat la seva potència en els darrers 
anys per igualar-se a les ciutats amb més densitat de població. 
 
Els investigadors de la Complutense recomanen adoptar la potència dels fanals 
espanyols als estàndards de potència europeus, reduint l’emissió cap amunt i en les 
zones horitzontals dels fanals. També recomanen que s’evitin les fonts de llum blanca 
per a l’enllumenat públic exterior perquè tenen una eficiència inferior i a més són més 
nocives per al medi ambient i la salut. 
El més idoni seria utilitzar bombetes LED àmbar i regulació automàtica de la potència. 
 
La contaminació lluminosa a Espanya ha crescut de manera constant durant els últims 
20 anys. Espanya juntament amb Itàlia i Portugal són els països que més malgasten  
en il·luminació. Les grans ciutats i capitals de província són les més contaminants.    
La contaminació lluminosa provoca un malbaratament innecessari en electricitat i en 
altres aspectes sobre el cel. 
 
Segons els investigadors de la UCM els descens en el consum d’energia no sempre 
està relacionat amb una menor emissió.  
Barcelona i Madrid han reduït sobre un 10 i 17% aproximadament la seva despesa en 
enllumenat públic en els darrers cinc anys, però les imatges per satèl·lit no reflecteixen 
una disminució en la seva contaminació lluminosa. 
 
La producció elèctrica es basa en gran part en la crema de combustibles fòssils, que 
en altres aspectes suposa una gran emissió de CO2  i les seves conseqüències en el 
canvi climàtic.  
Els astrònoms professionals i aficionats, subratllen les dificultats per observar el cel 
nocturn, perquè la contaminació lluminosa també afecta el medi ambient com pot ser 
la desaparició de les cuques de llum, atrau plagues urbanes de mosquits, i els animals 
que cacen de nit veuen alterat  el seu cicle reproductiu.  
 

Diu que Espanya podria estalviar un 50% d’electricitat reduint a la meitat la potència 
dels fanals o alternant la seva il·luminació. 
Les lleis tampoc ajuden ja sigui per l’ambigüitat o la falta d’efectivitat provoquen que a 
la pràctica no s’observin resultats importants.  
    

Els experts de la Societat Espanyola d’Astronomia (SEA) adverteixen que l’evolució de 
la contaminació lumínica a Espanya en els últims 10 anys presenta un mal panorama i 
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que la creixent despesa en enllumenat públic no es correspon amb la població 
existent. 
 
Per acabar la intervenció diu que els científics reconeixen que la crisi econòmica està 
ajudant a reduir la contaminació lluminosa a causa de les polítiques de l’administració 
pública per reduir despeses, i que Espanya gasta tres vegades més que Alemanya en 
kw per habitant i any, tot i tenir la meitat de població. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet la 
proposició 5.3 a votació, i el Ple la rebutja per 19 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 
3 GMPP i 2 GMCUP), 3 abstencions (3 GMPSC) i 2 vots afirmatius (2 GMPxC). 
 
Es fa constar que el senyor José Luis Irujo del GMPSC, es trobava absent de la sala 
en el moment de la votació.  
 
 
5.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP en cont ra de la reforma de la Llei 

de l’avortament. 
 
Aquest punt ja ha estat tractat amb anterioritat, obrint el punt 5 de les Proposicions, 
atès que hi havia demanada una compareixença. 
 
 
5.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l a sanció dels immobles 

permanentment desocupats propietat d’entitats finan ceres i altres grans 
empreses. 

 
Aquesta proposició ha estat tractada anteriorment, conjuntament amb la proposició 
5.9, i s’ha fet després del debat i la votació del punt 5.4 de l’ordre del dia.  
 
 
L’alcalde  indica que, tal i com es va acordar en la darrera Junta de Portaveus, es 
defensaran conjuntament les proposicions 5.6 i 5.7, tot i que la votació es farà de 
forma separada. 
 
 
5.6 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, E RC, PP i CUP, sobre 

mesures de millora de la carretera C-55. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i la 
CUP, de 13 de gener de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la importància que té la mobilitat de les persones en el desenvolupament 
econòmic i social dels territoris, és de destacar que, en els últims anys, les 
comunicacions per carretera de Manresa i el Bages han millorat considerablement 
amb Osona, l’Anoia, el Berguedà, el Pirineu, les comarques de Ponent i el Garraf com 
a conseqüència del desdoblament de l’Eix Transversal, l’Eix del Llobregat fins a Berga 
i la formació de l’Eix Diagonal. Així, actualment, la gran prioritat a la comarca és 
millorar les relacions amb la conurbació de Barcelona, tant per carretera com per 
ferrocarril. 
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Amb una població de més de 180.000 habitats, el Bages és la única comarca de 
Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropolitana 
de Barcelona, amb el ports de Barcelona i Tarragona, i amb l’aeroport de El Prat de 
Llobregat. Una circumstància, aquesta última, que també té una incidència molt 
important en la competitivitat de les nostres empreses i indústries respecte a les 
d’altres territoris, tal i com l’Honorable Conseller, Santi Vila va poder escoltar de veu 
dels mateixos empresaris en la seva visita a la Cambra de Comerç i Indústria de 
Manresa, el dia 13 de novembre passat. 
 
Cal tenir molt present, també, que les dues principals vies de comunicació per 
carretera sense peatge amb Barcelona són la C-55 i la C-58; actualment dues de les 
carreteres que registren una major sinistralitat greu i molt greu de tot Catalunya. 
Segons dades oficials de la Conselleria d’Interior de la Generalitat només en aquesta 
darrera via (C-55) s’han produït en els últims deu anys un total de 1.163 accidents amb 
un tràgic balanç de 92 víctimes mortals, 347 ferits greus i més de 1.700 ferits lleus. 
 
La C-55 suporta un volum de trànsit de més de 33.000 vehicles diaris, una quantitat de 
vehicles que, de no ser perquè hi ha una via paral·lela (la C-16, però de peatge) ja 
hauria propiciat segur el desdoblament en quatre carrils que la UE aconsella per a vies 
amb volums de trànsit superiors als 12.000 vehicles diaris. A tall d’exemple la C-25 
recentment desdoblada, només suporta una densitat poc superior als 10.000 vehicles. 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en la seva estada a Manresa va 
presentar un pla que inclou actuacions de millora a la xarxa viària i als serveis 
ferroviaris i d’autobús interurbà, amb una inversió prevista d’uns 20 milions d’euros. 
Aquest programa tenia com a principals eixos: millorar la mobilitat interna per mitjà de 
les carreteres C-55 i C-58, tot prioritzant la seguretat viària; dotar l’autopista C-16 dels 
elements de gestió i d’infraestructura que permetin potenciar-ne l’ús com a via d’alta 
capacitat de connexió amb Barcelona; i millorar els serveis de transport públic entre 
Manresa i Barcelona, en tren i en autobús. 
 
És per això que els grups municipals sotasignants proposem al Ple que adopti els 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que 
prioritzi les actuacions de millora de la seguretat en les carreteres C-55 i C-58 en 
aquells punts que registrin una major accidentalitat, en la línia de les obres recentment 
finalitzades a la C-55 al seu pas per Manresa i per Castellbell i el Vilar.  
 
Segon.-  Que les esmentades actuacions s’executin en els exercicis 2014 i 2015, i 
tinguin per finalitat la millora del ferm, la senyalització (vertical, horitzontal i 
d’orientació), la redistribució de carrils, la revisió de trams d’avançament i carrils 
addicionals, la il·luminació (especialment de la variant de Manresa) i la formació de 
rotondes. Que s’adeqüin sistemes de contenció de vehicles i s’implementin separadors 
entre sentits, arreu on sigui tècnicament possible. 
 
Tercer.-  Demanar al Govern que, d’acord amb els criteris de sostenibilitat i racionalitat, 
s’avanci en el canvi de model i funcionalitat viària anunciat a Catalunya d’acord amb el 
qual, cal aprofitar les infraestructures existents abans de realitzar-ne de noves. En la 
línia d’aquest nou model, segons el qual la C16 cal que sigui la via de caràcter 
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territorial i la C55 la via de connexió amb caràcter més local, cal avançar fermament, 
prenent les decisions necessàries, per tal que hi hagi un traspàs efectiu de vehicles de 
la C55 a la C16, d’acord amb les prestacions de cadascuna de les dues vies. 
Considerem que la millor d’aquestes mesures és l'alliberament del peatge a l'autopista 
C-16 pels ciutadans i ciutadanes residents al Bages per avançar en el procés de reduir 
el volum de trànsit de la C55 i augmentar-ne la seguretat, així com la revisió de la 
política tarifària per a la resta d’usuaris.   
 
Quart.-  D’acord amb el punt anterior, pel que fa a la millora de la connexió de la C55 
amb la C16, considerem imprescindible la redefinició de l’enllaç de Viladordis a la C55, 
l’execució dels enllaços nord de la C16 en aquesta mateixa sortida i la realització d’un 
nou vial que enllaci la carretera de Viladordis amb la rotonda de Prat de la Riba. 
 
Cinquè.-  Així mateix, pel que fa a la millora de la variant de Manresa i la seva 
connectivitat amb la ciutat , demanem al Govern que consideri prioritària l’ampliació de 
la calçada entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del Guix, per tal de formar una secció de 
dos carrils per sentit, amb una mitjana de formigó de separació. Igualment, considerem 
prioritària la definició d’un nou enllaç a nivell a l’alçada de Bufalvent - Cal Gravat, 
sempre i quan s’hagi garantit prèviament el traspàs suficient  de vehicles de la C55 a la 
C16.  
 
Sisè.-  Demanar al Govern de l’Estat Espanyol que finalitzi les obres d’enllaç de la B40 
a l’alçada de Viladecavalls amb l’A2, atesa la importància d’aquesta infraestructura 
també per a les comarques centrals del País. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministeri de Fomento, al Consell Comarcal del Bages i al Consorci Viari 
de la Catalunya Central. També a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, a 
l’ONG Stop Accidents, i a la Plataforma No+morts a la C-55.” 
 
 
5.7 Proposició dels Grups Municipals del PSC i PP p er tal que no es descarti 

la solució del desdoblament d’alguns trams de la ca rretera C-55 per 
garantir la seguretat vial. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals del PSC i del PP, de 13 de 
gener de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Ates que en els darrers dies els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa hem 
treballat i aprovat un text de moció conjunta que ha arribat a uns acords unitaris del 
nostre territori en relació a la necessitat de fer tot un seguit d’actuacions que vagin en 
la línia de millorar la seguretat vial a la carretera C-55. 
 
Atès que fruit d’aquest treball conjunt hi ha un aspecte que no ha generat tot el 
consens però que creiem que és important que l’Ajuntament de Manresa el pugui 
debatre i aprovar en la mateixa sessió plenària. 
 
És per això que els grups municipals sotasignants proposen al Ple que adopti els 
següents, 
 
ACORDS: 
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Primer.-   Si, un cop executades totes les actuacions aprovades en la moció unitària 
sobre “MESURES DE MILLORA DE LA CARRETERA C55”, es valorés que la reducció 
de trànsit a l’esmentada carretera no és suficient com per garantir la seguretat vial en 
algun tram, DEMANEM al Govern de la Generalitat que no descarti l’opció del 
desdoblament dels trams que siguin necessaris i redacti els corresponents projectes 
constructius. 
 
Segon.-  Traslladar aquest acord al Departament de Territori de la Generalitat, al 
Ministeri de Fomento, al Consell Comarcal del Bages i al Consorci Viari de la 
Catalunya Central. També a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, a 
l’ONG Stop Accidents, i a la Plataforma No+morts a la C55.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, diu 
que aquesta moció que es presenta de forma unitària pretén ser, entre moltes altres 
coses, una resposta a la demanda de la societat civil per tal que el Consistori prengui 
el lideratge polític en la resolució de la situació de dèficit històric en quant a les 
comunicacions de la capital del Bages amb la capital del país. Diu que aquest lideratge 
polític -atribuïble a tots els grups que avui estan representats al Consistori- es fa palès 
per la capacitat de fer sentir una veu unitària, posant sobre la taula una aposta clara 
per un nou model de mobilitat territorial respecte de la funcionalitat de les vies C-55 i 
C-16 amb relació a aquest territori, amb els Vallesos i Barcelona. També creuen que 
aquest lideratge suposa posar sobre la taula propostes concretes que poden ser 
materialitzables en un curt o mitjà termini. La concreció d’aquestes propostes suposen 
apostar per un nou model de mobilitat d’aquestes dues vies i avançar en les mesures 
de seguretat de la C-55 –entre les quals, a part del que suposa obra també hi ha 
millora d’accessos i il·luminació i l’aposta per reduir el trànsit fins uns nivells 
admissibles per aquest tipus de via-. 
 
El senyor Ramon Bacardit diu que aquesta moció també aposta decididament perquè 
la C-16 entri en una major càrrega respecte la seva capacitat potencial. Aquesta 
entrada en càrrega de l’autopista C-16 l’enfoquen en 3 línies:  
 

- En la política tarifària, demanant la gratuïtat per als residents del Bages i la 
disminució de les tarifes per a la resta d’usuaris. 

 
- Millorar les connexions de la C-16 amb el territori, posant com a prioritat els 

enllaços nord de la C-16 amb la carretera de Viladordis, la definició d’un enllaç 
de Viladordis entre la C-55 i la C-16 i la creació d’un nou vial directe des de la 
rotonda Prat de la Riba fins a la carretera de Viladordis. 

 
- Reivindicar el caràcter de ronda urbana al pas de la C-55 per la ciutat de 

Manresa, concretament entre Sant Pau i Viladordis, en una primera fase. Per 
això es reclama la definició de nous enllaços d’acord amb aquest caràcter més 
urbà i, concretament, es posa sobre la taula la prioritat de tenir un enllaç 
complert en aquesta primera fase al Polígon de Bufalvent, que uneix els barris 
de Cal Gravat i la Balconada i és l’accés a l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

 
Assenyala que la moció que es presenta a part, la 5.7, parla del desdoblament de la C-
55. Explica que, en aquest cas, es deixa oberta la possibilitat que si un cop dutes a 
terme les accions anteriors s’evidencia que cal algun desdoblament puntual en algun 
tram, que s’estudiï i es dugui a terme. En tot cas, comenta que aquesta moció 
l’explicaran després els grups municipals que l’han proposat. 
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El senyor Ramon Bacardit diu que aquest Consistori, per tant, posa sobre la taula de la 
Generalitat i del Ministeri de Foment unes propostes concretes que poden ser dutes a 
terme a curt o mitjà termini, perquè si fins ara la discussió era l’alliberament del peatge 
o el desdoblament, o les dues coses, estan convençuts que no es pot pretendre que 
en els moments actuals es realitzin aquestes reivindicacions. Per tant, en un moment 
com l’actual pensen que s’ha d’apostar decididament per aquestes línies d’actuació a 
curt o mitjà termini, deixar pel futur altres mesures que siguin d’un abast més important 
econòmicament parlant. 
 
Finalment, el senyor Ramon Bacardit agraeix l’esforç dels grups municipals perquè 
l’assoliment d’aquest consens no ha estat fàcil, ha implicat renúncies, canvis de 
prioritats i molta feina per part de tots. D’altra banda, volen emplaçar també al Consell 
Comarcal, les entitats, agents, partits polítics no representats en aquest Consistori i a 
la societat en general, perquè es facin seva aquesta proposta i se sumin esforços per 
tal de posicionar aquesta reivindicació en el si de les prioritats del nostre país. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municip al del PSC, declara que el 
senyor Ramon Bacardit ha explicat molt bé el sentit de la moció 5.6, presentada de 
manera conjunta per tots els grups municipals, i per això diu que no s’estendrà en la 
seva intervenció. 
 
Amb tot, vol remarcar que és molt important el consens que hi ha hagut amb aquest 
tema. Diu que els grups han treballat de valent i tots han hagut de cedir en algun punt 
i, finalment, s’ha arribat a una moció molt realista, complerta i que té el consens de 
bona part del nostre territori. 
 
Creu que és molt important que al territori hi hagi unanimitat per millorar una de les 
principals vies de comunicació de Manresa i el Bages amb Barcelona, perquè la seva 
sinistralitat és de les més elevades de tot Catalunya. 
 
Diu que la voluntat de cadascun dels partits polítics amb la moció és, d’una banda 
garantir la seguretat viària en aquesta via -incloent tant les millores proposades pel pla 
de la Generalitat , com les que es demanen en la moció- i la gratuïtat del peatge de la 
C-16. 
 
Pensa que, probablement, aquestes mocions no recullen totes les peticions que 
darrerament fan les plataformes, ONG i grups més propers als accidents que s’estan 
produint any rere any a la C-55. Probablement també, per al PSC -que ara està a 
l’oposició- el més fàcil hauria estat presentar una moció que recollís totes les 
propostes d’aquests grups, però han considerat que s’havia de fer un exercici de sentit 
comú i plantejar propostes que a curt i mitjà termini garanteixin que la seguretat en 
aquesta via sigui una realitat. 
 
Explica que el que els ha portat a presentar una moció a part és que el PSC continua 
creient que no es poden deixar d’esmerçar esforços perquè quan les circumstàncies 
econòmiques ho permetin, es pugui optar per un desdoblament de la C-55, si no en la 
seva totalitat almenys en els punts més conflictius. Diu que tenen la prova de la C-25, 
on durant l’any 2013 pràcticament no hi ha hagut accidents en els seus punts més 
conflictius un cop s’ha fet el desdoblament. Tothom sabia que el cost del 
desdoblament era molt elevat, que probablement no era el millor moment per fer 
aquestes obres, però també pensen que les vides són molt importants.  
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És per això que demanen que, un cop establerta la gratuïtat del peatge i un cop 
s’hagin aplicat totes les millores de seguretat per millorar la mobilitat de la C-55, si els 
resultats no han estat satisfactoris, s’haurà de plantejar el desdoblament dels punts 
que es considerin necessaris. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comenta que no és la 
primera vegada que es porta a debat aquest tema i diu que el fet que els 5 partits 
proposants hagin aconseguit una posició unànime en quant a la moció 5.6 fa que 
aquesta moció tingui una importància especial. Creu que el debat sobre com ha de ser 
el futur de la mobilitat de la comarca -i en concret de la C-55 des de Manresa fins 
Abrera, i de la C-16- calia tancar-lo amb una àmplia majoria. Estan contents perquè 
finalment, entre tots, han arribat a trobar un punt de consens en allò que ERC venia 
reclamant des de fa més de 5 anys. 
  
Assenyala que si s’ha proposat aquesta moció és perquè hi ha dues dades molt 
objectives: l’excés de trànsit que suporta la C-55 (gairebé el triple del que es considera 
normal per una via de les seves característiques) i el nombre d’accidents que s’hi 
produeixen (per sobre de la mitjana de la resta de carreteres de Catalunya). Pensa 
que, segurament, aquestes dues dades estan molt relacionades. Creu que hi ha un 
excés d’accidents en bona part degut a l’excés de trànsit. 
 
Diu que en la moció es demanen solucions a aquests dos problemes. D’una banda es 
demana millorar tots els punts negres per reduir la sinistralitat i, d’altra banda, que 
l’excés de trànsit sigui traspassat a la C-16. 
 
Comenta que no demanen el desdoblament de la C-55 perquè des de fa temps que 
consideren que és difícilment explicable que s’hagin de gastar centenars de milers 
d’euros en una carretera quan al costat n’hi ha una altra que només porta gairebé la 
tercera part del trànsit que podria tenir. Respecta que hi puguin haver opinions 
contràries, però diu que ERC troba molt difícil explicar que circulin 33.000 cotxes per 
una carretera que s’ha fet petita i que se’n demani la seva ampliació quan al costat n’hi 
hagi una altra de nova per la qual no hi passen més de 10.000 vehicles. Diu que no és 
sostenible continuar ampliant una carretera –que implica trinxar més el territori- quan hi 
ha una solució a la carretera del costat. 
 
Resumidament, el que proposen en la moció és que hi hagi una actuació ràpida per 
millorar els punts negres de la C-55 –cosa que els consta que el conseller ja s’hi ha 
compromès-. També perquè es comenci a fer una política clara que tingui com a 
finalitat el traspàs del trànsit de la C-55 cap a la C-16 amb l’alliberament total o parcial 
dels peatges de la C-16 i, paral·lelament, la redefinició dels enllaços de les rondes de 
Manresa (de Viladordis i de Bufalvent fins al nus del Guix). Finalment, un cop s’hagin 
pres les mesures necessàries perquè aquest traspàs es produeixi, segurament serà 
necessari redefinir l’enllaç a l’alçada de Bufalvent i Cal Gravat. 
 
El senyor Joan Vinyes s’alegra per haver aconseguit el consens amb relació a aquest 
tema i espera que, amb la unanimitat del territori, siguin capaços que el govern de 
Catalunya tiri endavant aquestes polítiques al més aviat possible. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, comenta que no 
té intenció de repetir els arguments que ja han estat exposats, però sí que vol posar de 
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relleu que aquest consens arriba tard perquè fa molt temps que hi hauria d’haver hagut 
un moviment conjunt de totes les forces polítiques de la ciutat per reivindicar clarament 
el que es vol per a les carreteres de la comarca. Diu que per circumstàncies diverses 
mai s’havia pogut plasmar un document conjunt en aquest plenari. Assenyala que, per 
arribar a la moció d’avui signada per totes les forces polítiques, molts grups han hagut 
de renunciar a alguns dels seus criteris. 
 
El PP creu que prèviament s’han de fer les actuacions que es demanen en la moció 
conjunta per intentar afrontar els punts negres de la C-55 i reduir-ne la sinistralitat. Diu 
que, ateses les mancances econòmiques, donen com a marge el 2014 i el 2015 
perquè facin aquestes inversions. Amb això el que estan dient és que no renuncien al 
desdoblament de la C-55 perquè creuen que s’ha de fer. Diu que encara que es facin 
mesures que redueixin la sinistralitat, encara que costi molts milions fer un 
desdoblament –cost que no se sap del cert perquè no hi ha cap projecte que ho 
quantifiqui-, i encara que passi en paral·lel a aquesta carretera un tros d’autopista, 
pensa que o bé es rescata l’autopista o bé es fa el desdoblament. Actualment, per 
anar a Martorell, diu que si s’agafa l’autopista s’ha de fer molta volta i s’han de pagar 3 
peatges. Per això diu que no vol continuar fent costat al pagament de carretera. Es diu 
que quan una carretera supera els 12.500 vehicles es recomana el seu desdoblament  
o si més no una opció en paral·lel perquè els ciutadans, amb els impostos que ja estan 
pagant, puguin circular sense haver de pagar de la seva butxaca. 
 
Per tot això no pensen renunciar al desdoblament i, malgrat els condicionants que  
s’han de fer, amb el PSC han decidit presentar una altra moció per demanar aquest 
desdoblament, atès que pensen que és l’opció més vàlida per resoldre el problema en 
general. Sap que aquesta actuació val molts milions però diu que també val molts 
milions el tros de carretera que hi ha al mig de l’autopista que no utilitza ningú i en 
canvi mai ningú l’ha posat en dubte, quan a més s’ha fet en un tram en què no hi havia 
sinistralitat. En canvi, per al desdoblament de la C-55 no hi ha ni projecte. Per això diu 
que el PP treballarà pel desdoblament de la C-55. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, manifesta que les 
persones que han subscrit aquesta moció no són només regidors d’uns grups 
municipals, diu que també són veïns i veïnes d’aquest territori que passen cada 
setmana o cada dia per aquest tram de carretera, per l’autopista o bé agafen el tren 
cap a Barcelona. Així doncs, estan parlant de problemes que els afecten directament, 
no a tercers. No estan parlant com a polítics que estan en la seva cúpula sobre 
problemes que afecten al poble. Vol que quedi clara aquesta situació perquè pensa 
que a vegades es frivolitza sobre aquesta qüestió. 
 
Diu que la CUP subscriu la moció i, per tant, estan d’acord amb els acords que es 
detallen. Així i tot, vol posar èmfasi en dos d’ells, el de l’alliberament del peatge de la 
C-16 i el del transport públic. 
 
Diu que la CUP sovint ha parlat de deute il·legítim i, per tant, també parlen de 
concessions il·legítimes com són les empreses que en el seu dia van signar acords 
amb les administracions amb condicions abusives. Assenyala que això ha passat amb 
les elèctriques, amb les carreteres i les autopistes i troba que això s’ha d’acabar. Per 
això exigeixen un govern fort que es planti i nacionalitzi infraestructures i serveis o bé 
els renegociïn de nou. Espera que això, amb la independència, s’aconsegueixi. Diu 
que no estan parlant només de rescatar i pagar-los el que demanin, diu que estan 
parlant de mesures polítiques per canviar la relació que té l’administració amb 
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determinades empreses. Amb el cas de les autopistes troba que està claríssim que 
han amortitzat les infraestructures des de fa temps i, per tant, no és just que segueixin 
guanyant diners gràcies al patiment dels ciutadans del territori. Pensa que en aquests 
casos no n’hi hauria prou amb demanar el rescat perquè el que caldria demanar és la 
nacionalització. 
 
El senyor Adam Majó troba que sobre el transport públic se n’ha parlat molt poc. 
Convida els presents que facin una comparativa amb alguna ciutat que estigui a 60 
quilòmetres del centre d’alguna capital (Berlín, París, Londres, i fins i tot d’àrees 
metropolitanes més petites com Roma). Diu que es podrà veure com Manresa està 
molt per darrera de la mitjana europea pel que fa al segment d’ús del transport públic 
amb relació al segment de carretera. Diu que caldria fer una revolució amb el transport 
públic i invertir-hi de veritat perquè això sí que realment trauria cotxes de la carretera. 
Sap que això val molts diners, però diu que desdoblar en val molt més. Assenyala que 
en totes les àrees metropolitanes, d’Europa o d’Estats Units, el transport públic que 
funciona i que arriba fins als centres de les grans ciutats treu milers de persones de les 
carreteres i, per tant, salva milers de vides. 
 
Per això, la CUP vol posar èmfasi en la proposta d’alliberar el peatge i apostar de 
veritat pel transport públic. Diu que el transport públic és una solució, no pas un pedaç 
o allò que utilitzen els que no tenen cap altre remei. Arreu de les ciutats avançades 
densament poblades, el transport públic és la solució per a la mobilitat, a part que com 
ha dit, salva vides, atès que s’eviten accidents i millora la qualitat de l’aire, que també 
és causa de morts prematures. 
 
Finalment, explica que no votaran a favor de la moció 5.7 que proposa el 
desdoblament de la C-55 perquè entenen que fent una revolució amb el transport 
públic i alliberant l’autopista, nacionalitzant-la, n’hi hauria d’haver prou. Entenen que 
els costos econòmics i ambientals que suposaria el desdoblament no estarien 
justificats. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC,  diu que poca cosa 
pot afegir al que ja han dit els regidors que han intervingut abans. Només afegeix que 
el que s’ha de fer és tenir converses amb la Generalitat (que li consta que l’equip de 
govern ja les està tenint), amb la concessionària de l’autopista i amb totes les parts 
implicades que faci falta, però sense demora per tal que se solucioni el problema el 
més abans possible. 
 
El GMPxC opina que, ja que la C-16 fa anys que està feta, el primer que s’ha d’intentar 
és parlar-ne amb la concessionària perquè s’aconsegueixi aviat un peatge tou o la 
gratuïtat, principalment per a la gent del Bages o de Manresa. En aquest sentit, diu 
que en principi es volia que aquesta moció fos unànime però que hi ha hagut un partit 
que no ha volgut que la PxC hi entrés. Diu que ho han fet amb l’argument de la 
immigració però diu que ell no té res de racista; assenyala que podrien debatre sobre 
immigració, però no sobre racisme. Reclama el mateix dret que tenen la resta de grups 
polítics a manifestar-se amb un tema com aquest, referent a l’autopista, que complau a 
tots els grups. A més, diu que a les eleccions del 2011, els varen votar més de 2.000 
persones i que no són la darrera força política d’aquest Ajuntament. Per això demana 
valentia perquè si algú no vol parlar amb algú altre que li ho digui a la cara. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 5.6 dels 
Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i CUP, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
A continuació, l’alcalde sotmet a votació la proposició 5.7 dels Grups Municipals del 
PSC i PP, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 5 abstencions (3 GMERC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.8 Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC s obre el sector del taxi. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC, de 13 de 
gener de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Considerem que davant el fet que des de l’Associació de Taxis del Bages s’està 
impulsant l’adhesió de diferents municipis de la comarca a la petició de creació d’una 
àrea de prestació conjunta dels servei de taxi entre aquests municipis, cal tenir en 
compte el següent: 
 
En l’actualitat, a Manresa hi ha 45 llicències de taxi atorgades i des de fa més de 25 
anys no se n’ha expedit cap de nova en un exercici de responsabilitat que d’altra 
banda exigeix la pròpia  Llei del taxi ( Llei 19/2003, de 4 de juliol) a les entitats locals.  
Pel que fa a alguns municipis de comarca, s’han anat atorgant llicències ens els 
darrers anys, de manera que la suma total de llicències a la resta de comarca 
ascendeix en l’actualitat també aproximadament a 45. Afegint a l’àmplia casuística 
comarcal que municipis que no sobrepassen els 3.500 habitants han arribat a concedir 
fins a 5 llicències. Val a dir que, en conseqüència, hi ha  una considerable diferència 
de preu respecte una llicència de taxi a Manresa, d’import molt més elevat, en 
comparació a qualsevol altre municipi de la comarca. 
 
El sector del taxi és un dels sectors professionals més afectats per la crisi ja que en 
paral·lel a la  situació que comporta l’actual context econòmic  i que deriva en una 
reducció de la demanda d’aquest servei, és veu també perjudicat per pujades de preus 
dels mòduls d’autònoms i del carburant.  
 
Precisament aquesta baixada en la demanda de serveis que s’ha accentuat aquests 
darrers anys, ha deixat palès que a Manresa, i en gran part motivat per la política 
restrictiva duta a terme en la concessió de llicències, el sector pateix en menor grau 
d’aquest decalat entre demanda i oferta, en comparació a aquells municipis que van 
sobredimensionar l’oferta.   
 
Aquesta davallada generalitzada  de la demanda i el fet que la majoria de viatges que 
es genera a la comarca tenen origen o destí a la ciutat de Manresa, està ocasionant 
una constant fricció al sector, generant serveis al nostre municipi per part de taxis de 
comarca que no s’atenen a la legislació vigent i que provoquen situacions de conflicte i 
de competència deslleial. 
 
La Llei 19/2003, de 4, de juliol, Llei de regulació del sector del Taxi, estableix que els 
serveis interurbans de taxi s’han d’iniciar en el terme del municipi per al qual s’ha 
expedit la llicència del vehicle o  i en el cas d’haver-hi retorn del servei a l’origen, 
esperar per a realitzar-ne exclusivament aquest retorn. 
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Així doncs, volem posar de manifest que davant el fet que la ciutat de Manresa té 
raonablement equilibrada l’oferta i la demanda dels servei de taxi, - no essent així en 
alguns municipis de la resta de la comarca-, i davant el fet que amb l’actual Llei de 
regulació del sector de taxi i en situacions d’excés d’oferta d’aquest servei, es 
produeixen amb excessiva freqüència situacions d’incompliment de la legalitat que 
propicien la generació de conflictes, cal que tots els organismes implicats prenguin 
consciència que la creació d’una àrea de prestació del servei de Taxi ha d’estar 
motivada en base a un estudi aprofundit respecte la demanda generada i l’oferta 
existent, acreditant el seu propi equilibri i sostenibilitat territorial alhora que plantejada 
en base a estudis sobre la demanda real en mobilitat en aquests municipis i en cap 
cas obviant  la informació exposada en els paràgrafs anteriors, atès que la seva 
creació podria afectar greument i injustament al servei de taxi de la nostra ciutat. 
 
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS: 
 
Primer.-  Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat que no doni 
curs a peticions d’àrees de prestació conjunta que no estiguin sòlidament justificades 
en base a un estudi aprofundit respecte la demanda generada i l’oferta existent en 
l’àmbit proposat,  i acreditin el seu propi equilibri i sostenibilitat. 
 
Segon.-  Emplaçar al  Departament de Territori i Sostenibilitat a revisar la normativa 
vigent que regula el sector del taxi, afrontant decididament la problemàtica existent, 
posant les eines necessàries per adequar l’oferta a la demanda, d’acord amb la 
mobilitat generada a cada municipi.  
 
Tercer.-  Emplaçar al Consell Comarcal del Bages, tenint en compte l’actual situació de 
desequilibri entre l’oferta i la demanda del servei de taxi a la comarca, a prendre un 
paper actiu vers la resolució d’aquesta problemàtica.   
 
Quart.-  Que es traslladin aquests acords al Departament de Territori de la Generalitat 
de Catalunya i al Consell Comarcal del Bages.” 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Segur etat Ciutadana, assenyala 
que presenten la proposició conjuntament amb ERC i diu que gira entorn de la 
proposta de creació d’una àrea de prestació conjunta del servei de taxi a la comarca 
del Bages. Consideren que és necessari posar-se al dia respecte la situació actual.  
 
Informa que en aquests moments a Manresa hi ha 45 llicències de taxi. Diu que 
aquesta xifra no és casual perquè fa més de 25 anys que no se n’ha expedit cap de 
nova. Diu que això ha estat així per un exercici de responsabilitat, però també a causa 
de la pròpia normativa del taxi, que data del 2003, que exigeix que siguin les entitats 
locals qui facin aquesta feina.  
 
Pel que fa a la resta de la comarca, també hi ha unes 45 llicències en total i amb una 
casuística molt diferent. Remarca que hi ha una notable diferència de preu entre les 
llicències de taxi de Manresa respecte als de la resta de municipis de la comarca i diu 
que aquesta diferència de preu s’explica per la diferència del servei que generen. 
 
Saben que el sector del taxi és un dels més castigats per la crisi. Diu que com a 
qualsevol sector professional els està afectant la crisi, però a més a més, han hagut de 
fer front també a altres circumstàncies com l’augment del preu del carburant o 
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l’augment del preu dels mòduls d’autònoms. També el context de crisi fa que la 
demanda d’aquest servei sigui més baixa i, pel que fa a Manresa, s’ha posat de 
manifest que degut a la política restrictiva que s’ha dut a terme en la concessió de 
llicències, aquest sector pateix la crisi però amb menor grau que el de la resta de la 
comarca. Entenen que alguns municipis tenen una oferta sobredimensionada i això, 
acompanyat per un fet que genera la pròpia normativa i pel fet que la majoria de 
viatges que es generen a la comarca tenen origen i destí a la ciutat de Manresa, acaba 
ocasionant una fricció en el sector i situacions de competència deslleial. 
 
Diu que la Llei del Taxi és de l’any 2003, un any de bonança econòmica i amb una 
situació molt diferent a l’actual. Entenen que Manresa té una oferta raonable i 
equilibrada, però que no sempre és així arreu de la comarca. Pensen que l’excés 
d’oferta i la baixa demanda produeixen l’excessiva freqüència de situacions 
d’incompliment i conflictes i, amb això, sense menysprear la responsabilitat dels 
organismes que prenen decisions, demanen que s’aguditzi aquesta responsabilitat –
començant per Manresa-. 
 
Diu que és important prendre consciència que crear una àrea de prestació del servei 
de taxi ha d’estar motivada en base a un estudi molt aprofundit de la demanda i de 
l’oferta existent que acrediti l’equilibri i la sostenibilitat territorial, i també en base a uns 
estudis de la mobilitat real en cadascun dels municipis, tot plegat, sense obviar els 
antecedents que han portat a la situació actual. 
 
Assenyala que tot això que ha explicat ho demanen a la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori. També els demanen que 
adeqüin la llei del 2003 (per tal d’evitar les situacions que genera, segurament perquè 
en aquells moments no es preveia un context com l’actual). A més, diu que encara 
queden qüestions pendents per desplegar d’aquesta llei, com per exemple un 
reglament que reguli l’àrea de prestació conjunta, si més no, desconeixen si existeix o 
no i per això entenen que no hi és -encara que podria ser que l’estiguessin treballant-. 
 
La senyora Olga Sánchez diu que, tenint en compte l’àmbit competencial de la 
comarca i el desequilibri que s’ha posat de manifest, emplacen també el Consell 
Comarcal perquè prengui un paper decisiu en la resolució d’aquest problema. 
 
Per tot el que ha exposat, demana el vot favorable a la moció. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comenta que la 
senyora Olga Sánchez gairebé ha explicat tot el contingut de la moció i, per això, en la 
seva intervenció només farà algunes reflexions. 
 
Diu que ERC entén que aquesta moció, que presenten conjuntament amb CiU, és 
important perquè parla d’un servei municipal. Fa aquest apunt perquè té la sensació  
que quan es parla dels taxistes és té la idea que és un món exclusivament privat. Diu 
que és cert que són concessions, però el servei i les llicències són de competència 
municipal.  
 
Els objectius que es persegueixen amb la moció són principalment dos: per una 
banda, defensar el servei municipal del taxi de la ciutat de Manresa i, per altra banda, 
evitar que es produeixin desajustos a la comarca del Bages perquè són perjudicials 
per a alguna part del territori i per a la ciutat de Manresa. 
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Diu que el món del taxi és un món complicat i passa molt desapercebut. Des del punt 
de vista d’ERC estan d’acord que s’hauria de revisar la Llei del Taxi o, si més no, 
millorar-ne algun aspecte per evitar algunes de les friccions que es produeixen. En tot 
cas, diu que no estan a favor de la proposta que l’Associació de Taxis del Bages amb 
la qual demanen que s’estableixi una àrea de serveis compartits a tota la comarca del 
Bages, excepte Manresa. El que això faria és separar la ciutat, que és la que genera 
entre el 80-90% dels serveis de la comarca. Diu que aquesta proposta els sembla 
injusta i, a més, diu que no hi ha cap dada sobre la taula que demostri aquesta 
necessitat. Pensen que en la proposta hi ha algun interès privat més que no pas una 
autèntica voluntat de servei públic, perquè els sembla que no té cap sentit una àrea de 
servei compartit que vagi des de Sant Feliu Sasserra fins a Monistrol de Montserrat 
(diu que només cal dir-li a un taxista de Monistrol que vagi a fer un servei a Sant Feliu 
Sasserra, a veure quina resposta dóna). Assenyala que el Bages és una comarca 
massa gran i reclama que es faci un estudi de forma més aprofundida. Possiblement 
puguin haver-hi àrees compartides que necessitin aquest servei i, segurament, 
Manresa es pot plantejar la idea de compartir el servei de taxi amb algunes poblacions 
del seu límit, però en cap cas una àrea que aglutini tota la comarca i pretengui deixar 
fora la ciutat de Manresa.  
 
El senyor Joan Vinyes diu que en la moció es demana traslladar la proposta al Consell 
Comarcal perquè s’hi pronunciï. Finalment, demana el vot favorable a la moció.  
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, indica que sempre 
han defensat una perspectiva supramunicipal de la ciutat i que sempre han dit que hi 
ha determinats serveis o planificacions que s’han de fer de manera conjunta amb 
altres municipis, potser no amb tots els de la comarca però sí com a mínim amb els 
que estan immediatament al costat de Manresa. 
 
No veuen clar que tingui sentit que hi hagi llicències municipals a Manresa diferents de 
les de Santpedor, Sant Joan, etc. Entenen que la realitat urbana ha superat els límits 
municipals i que el que cal és tendir cap a les llicències de taxi amb caràcter 
supramunicipal. Com ha dit abans, potser no per a tota la comarca però sí que abraci 
el Pla de Bages o els municipis més immediats a la ciutat. Pensa que si només hi 
hagués una sola llicència de taxi per a tota l’àrea del Pla de Bages segurament no hi 
haurien tants conflictes i problemes derivats de la pluralitat de llicències diferents, que 
a més a més, tenen condicions diferents. 
 
Si bé la CUP entén que s’ha de tendir a unificar llicències, com a mínim a nivell de Pla 
de Bages, també entén que en aquests moments no hi ha les condicions per fer-ho i 
que de la manera que ho planteja l’Associació de Taxis del Bages aniria només en 
perjudici dels taxistes de Manresa i, per tant, ara no es pot fer. Amb tot, això no vol dir 
que no s’haurà de fer en un altre moment i de forma que no sigui lesiva per a ningú. 
Diu que en algun moment s’haurà de trencar la barrera municipal i donar una visió 
supramunicipal a un servei públic que té caràcter supramunicipal per definició. 
 
El senyor Adam Majó diu que el seu grup optarà per l’abstenció perquè entenen que 
no poden continuar massa anys més en la mateixa situació que ara, però també veuen 
que el que s’està proposant és inviable i, per tant, amb la seva postura volen donar un 
toc d’atenció. 
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La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal del P SC, assenyala que en els 
darrers dies s’està parlant molt sobre mobilitat, tant a nivell de carreteres, peatges, 
trens, accidentalitat, etc. i diu que el col·lectiu de taxistes també entra dins d’aquest 
tema. Explica que el passat dimarts es va aprovar el Pla de Seguretat Viària al 
Parlament de Catalunya. Troba que aquest tema implica a ciutadans i a molts 
col·lectius i, per tant, consideren que els taxis mereixen entrar dins del tema de la 
mobilitat. 
 
Diu que no hi ha dubtes que el taxi ofereix un servei molt important i insubstituïble, tant 
per a les persones com per als municipis. Actualment es pot dir que aquest servei 
s’utilitza veritablement quan es necessita. Diu que això és un punt a tenir en compte 
perquè la majoria de vegades que una persona agafa un taxi és perquè té pressa, 
perquè li és urgent, etc. Per això diu que és molt important que aquest Ple s’ocupi d’un 
problema d’un col·lectiu que, de retruc, incumbeix a tothom. 
 
Troba que el col·lectiu del taxi s’ha vist molt afectat per la crisi i, a més, pel que fa a la 
davallada de la demanda també s’ha de tenir en compte que Manresa porta dos anys 
consecutius perdent població, mentre que els municipis del voltant n’estan guanyant. 
 
Diu que el PSC subscriu els acords de la moció que presenten CiU i ERC i la votaran 
favorablement. Amb tot, aprofita l’avinentesa per expressar una demanda dels taxistes 
de Manresa perquè sigui la Policia Local la que vetlli pel compliment de les llicències i 
perquè no es produeixin situacions de competència deslleial i altres, atès que és cert 
que hi ha moltes friccions.  
 
També demana que facilitin la millora de moltes parades. En aquest sentit, diu que una 
de les parades més cèntriques de la ciutat està mancada d’espai. Pensaven que al 
retirar els contenidors ampliarien l’espai però, en canvi, s’hi ha posat zona blava. 
 
 
La senyora Olga Sánchez, diu que al parlar del model el que han pretès és aportar 
solucions a una realitat que genera conflictes. Diu que no veuen com es pot parlar de 
llicències úniques que no siguin lesives, i comenta que si el context econòmic fos 
diferent probablement ara no hi hauria conflicte. 
 
Amb relació al que ha expressat la senyora M. Jesús Pérez, diu que és evident que tot 
és millorable i, per tant, també la tasca de la Policia Local. Però creu que també és 
important tenir en compte alguns matisos: diu que és molt fàcil identificar un taxi de 
Manresa -a dins de la ciutat i a fora-, en canvi no és tan fàcil identificar un taxi de la 
comarca. 
 
Pel que fa a la ubicació de parades, tot i que no li correspongui a ella, diu que es pot 
valorar la proposta. De fet, comenta que n’han parlat amb el regidor de Mobilitat i 
també a la Ponència de Mobilitat. 
 
 
L’alcalde  sotmet a votació la proposició 5.8 dels Grups Municipals de CiU i ERC, i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
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5.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC per impulsa r polítiques de foment 
per a potenciar la incorporació al mercat de llogue r dels habitatges buits 
que són propietat d’entitats financeres. 

 
Aquest punt ha estat tractat juntament amb la proposició 5.5, després del debat i la 
votació del punt 5.4. 
 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
7. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde 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. 
 
 
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 47, 48, 49 i 

50, que corresponen a les sessions dels dies 10, 17 , 23 i 30 de desembre 
de 2013, respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 47, 48, 49 i 50, que corresponen a les 
sessions dels dies 10, 17, 23 i 30 de desembre 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. 
 
 
9. 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: 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

17-12-2013 Generalitat de 
Catalunya Conseller de Justícia 

Acord de Ple de 21-11-2013. 
- Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP 
sobre la reforma de la Llei de demarcació i planta, que vol 
reorganitzar l’estructura judicial al nostre territori. 

18-12-2013 Generalitat de 
Catalunya 

Secretaria de 
Relacions amb 
l’Administració de 
Justícia  

Acord de Ple de 21-11-2013. 
- Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP 
sobre la reforma de la Llei de demarcació i planta, que vol 
reorganitzar l’estructura judicial al nostre territori. 

23-12-2013 Corts 
Valencianes Secretari Primer 

Acord de Ple de 21-11-2013. 
- Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa de la Ràdio 
i la Televisió Valenciana (RTVV). 
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03-01-2014 Senat Presidència del Senat 

Acord de Ple de 21-11-2013. 
- Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP 
sobre la reforma de la Llei de demarcació i planta, que vol 
reorganitzar l’estructura judicial al nostre territori. 

08-01-2014 Ministeri 
d’Interior 

Direcció General de 
la Guàrdia Civil 

Acord de Ple 17-10-2013 
- Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Carles 
Mateu Blay i contra els atacs lingüístics al País Valencià.  

09-01-2014 Generalitat de 
Catalunya 

Departament de la 
Presidència 

Acord de Ple de 19-12-2013. 
- Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP 
sobre la sentència a Ibertpotash. 
- Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC de suport a la 
consulta del 9 de novembre de 2014. 

 
 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
10.1 Pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 13 de ge ner de 2014, sobre el 
 pla d’usos i l’elaboració del Projecte executiu de  l’Anònima. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 13 de gener de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
 
Dins dels programes de govern, en l’apartat Vida al Centre Històric, Vida als edificis, 
es recull la definició d’usos i el projecte executiu de l’edifici de l’Anònima. 
 
- Podrien indicar-nos quines accions s’han dut a terme al respecte? 
- En quina fase de la redacció del projecte ens trobem? 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU, diu que li agradaria 
que se li interpretés la resposta més enllà d’aquest cas concret, ja que se’n parlarà 
quan es treballi entre tots els grups municipals sobre l’elaboració del pressupost  
municipal per al 2014. 
 
En relació al pla d’usos tenen clar que han d’esperar que es compleixin dues 
premisses, la primera disposar de la plena propietat de l’immoble, que serà en els 
propers mesos, i la segona disposar dels recursos necessaris d’inversions, tot i que 
sigui una inversió petita, tal com ha dit el regidor d’Hisenda sobre la pròrroga 
pressupostària referent als recursos que es preveuen per a les inversions. 
 
Es tindran en compte totes les possibles inversions i es parlarà a l’hora d’elaborar el 
pressupost, intentant fer els impossibles per introduir-les, ja que estava en el programa 
electoral. S’han de tenir en compte molts aspectes per realitzar el pressupost i sobretot 
prioritzaran les necessitats d’atenció directa a les persones, més enllà del desgast que 
pugui suposar complir o no un punt concret del programa. 
  
 
10.2 Pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 13 de ge ner de 2014, sobre l’estat 
 de la tramitació del planejament que afecta als te rrenys del Consorci de 
 l’Agulla. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 13 de gener de 2014, que 
es transcriu a continuació: 
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Durant l’anterior mandat, el Consorci de l’Agulla va elaborar l’avantprojecte del 
planejament urbanístic que afecta a 150 hectàrees de terreny entre dels termes de 
Manresa i Sant Fruitós de Bages. 
 
En quina fase es troba la redacció del planejament? Quan hi ha previst tramitar 
l’aprovació inicial? 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat,  
manifesta que el document anomenat avantprojecte del planejament urbanístic, era 
també un pla de directrius i criteris per a l’àmbit territorial de l’Agulla.  
Aquest document el va presentar l’equip redactor el mes de maig de 2011 i redactava 
els objectius principals de forma genèrica, posant sobre la taula reflexions sobre el 
model territorial d’aquest àmbit. 
Explica que donat que era un document basat en reflexions i criteris, el Consorci va 
creure oportú encarregar un document de síntesi que concretés sobre aquestes 
mateixes reflexions. 
En relació a l’avantprojecte s’està redactant una petita síntesi i en el moment en què 
s’entregui ja es podran començar a plantejar les primeres aprovacions inicials. 
   
 
10.3 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 d e gener de 2014, sobre 
 la destinació de l’únic aparcament de la Baixada d e la Seu a l’ús exclusiu  
 de la Parròquia de la Seu i de Càritas. 
  
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ Dies enrere, els mitjans de comunicació de la ciutat informaven de la decisió d’aquest 
Ajuntament de destinar l’únic aparcament de la Baixada de la Seu a l’ús exclusiu  de la 
Parròquia de la Seu i de Càritas. 
 
1.1 És certa aquesta exclusivitat? 
 
1.2 Càritas i la Parròquia estan afectades per algun tipus de taxa per l’ús d’aquest 
espai públic? 
 
1.3 Està previst ampliar en un futur  el nombre d’entitats amb aparcament reservat?” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat,  
manifesta que en relació a les dues primeres preguntes es responen per la resolució 
aprovada en data 12 de setembre de 2013.  
Aquesta resolució aprovà la creació d’una illa de vianants al sector de la Col·legiata de 
la Basílica de Santa Maria de la Seu, formada per la Baixada de la Seu i el Parc públic 
que limita amb la Basílica.  
 
La mateixa resolució regula la prohibició d’accés a la circulació de vehicles, llevat 
d’algunes excepcions:  
 
 
-  S’admet l’accés de vehicles mitjançant el sistema de pilones instal·lat.  
- S’autoritza l’accés de vehicles a l’illa de vianants per a càrrega i descàrrega, a 
qualsevol dels immobles situats a l’illa. 
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- Per a esdeveniments extraordinaris com pot ser la Fira de l’Aixada, la Misteriosa 
Llum, la Festa Major, etc...,  
- Els preveres i els residents que hagin de prestar serveis i actes de culte amb 
freqüència i regularitat a la parròquia, per motius d’assistència.  
-  Assajos i altres activitats de les entitats i associacions vinculades a la parròquia, que 
tinguin lloc a l’església o als locals parroquials annexes.  
-  Els membres de la Corporació municipal en l’exercici de les seves obligacions. 
 
La resolució estableix que hi ha 8 places d’aparcament al costat dels jutjats i 4 places 
reservades per a càrrega i descàrrega. 
D’aquestes 8 places, 2 estan reservades a membres de la Corporació municipal, 6 
estan reservades pel rector, preveres, residents de la parròquia, celebracions 
extraordinàries, assistents a reunions, assajos i altres activitats de les entitats i 
associacions vinculades a la parròquia.  
 
En relació a les 4 places reservades per càrrega i descàrrega s’especifica horaris i 
motius de l’ocupació, que poden ser: assaig a la Capella, casaments, baptismes, 
enterraments, adoració nocturna i per Quaresma. 
 
En relació a la tercera pregunta, sobre la previsió d’ampliar en un futur el nombre 
d’entitats amb aparcament reservat, diu que de moment no està previst però estan 
disposats a escoltar les propostes sempre i quan no es malmeti l’objectiu pel qual es 
va fer aquesta regulació. 
 
  
10.4 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 d e gener de 2014, sobre  els 
 possibles casos de propietaris d’immobles que no p oden fer-se càrrec del 
 manteniment de l’edifici i s’adrecen a l’Ajuntamen t per oferir-ne la 
 titularitat.   
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quina és la resposta d’aquest Ajuntament davant els possibles casos de propietaris 
d’immobles que no poden fer-se càrrec del manteniment de l’edifici i s’adrecen a 
l’Ajuntament per oferir-ne la titularitat? Se n’han donat casos els darrers mesos?” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda , respon que pel que fa a la 
primera pregunta només es tenen en compte els edificis que poden tenir un interès 
urbanístic per a l’ajuntament. 
 
Referent a la segona pregunta diu que en aquests moments hi ha algunes propostes 
respecte immobles que s’estan estudiant, però a dia d’avui no n’hi ha cap. 
 
 
10.5 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 d e gener de 2014, sobre 
 els locals buits del Centre Històric.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
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“S’ha posat ja en marxa la campanya per oferir locals buits del Centre Històric per a 
activitats diverses? Per a quines activitats està pensada? Amb quin nombre aproximat 
de locals es compte?” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, diu que encara no s’ha posat en marxa la campanya per oferir locals buits 
del Centre Històric, ja que estan subjectes a l’aprovació del pressupost de 2014. 
 
Es preveu que hi hagi una partida pressupostària destinada a aquest tema i es  
centrarà en els carrer Sobrerroca i carrer Sant Miquel i pels baixos comercials. 
El nombre aproximat de locals dependrà de la dotació pressupostària del 2014. 
 
Diu que una vegada actualitzada la base de dades, que era de l’any 2012 i que en 
aquests moments s’està realitzant, i s’aprovi el pressupost, passaran a negociar amb 
els propietaris que vulguin participar i establir les bases perquè els emprenedors que 
vulguin obrir un local de negoci dintre del Centre Històric hi puguin accedir a un preu 
molt reduït.  
 
 
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 
 
 


