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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 2/2015 
Dia:  19 de febrer de  2015 
Hora:  19.10 a 23.15 h   
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa  
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
M. Jesús Pérez Alonso 
Sònia Diaz Casado 
José Luis Irujo Fatuarte 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Sebastià Llort Prat 
Albert Pericas Riu 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents justificats 
Pere Culell Oliveras 
Ruth Guerrero Rodríguez 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 1, que va tenir 
lloc el dia 22 de gener de 2015. 

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 990, de 4 de febrer de 2015, 

sobre activació, en fase d’alerta, del Pla Municipal per nevades.  
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 991, de 4 de febrer de 2015, 

sobre activació del Pla d’emergència de nevades. 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1117, de 5 de febrer de 2015, 

sobre desactivació del Pla d’emergència de nevades. 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1239, de 6 de febrer de 2015, 

sobre activació per al dia 15 de febrer de 2015, i en fase d’alerta, del Pla 
Específic Municipal pel Carnestoltes Infantil. 

 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 30 de gener de 2015, 

sobre seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer  (4t 
trimestre 2014). 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1237, de 5 de febrer de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent.  

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

modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, 
per a la seva adaptació a la Llei 15/2014. 

 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (CONGIAC), per a la seva adaptació a les Lleis 27/2013 i 15/2014. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’addenda, annex I, 

del conveni urbanístic per al desenvolupament del Parc Tecnològic de la 
Catalunya  Central, signat en data 13 de juny de 2005, entre l’Ajuntament de 
Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
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4.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 1/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització del canvi de destinació de 

dues finques dels antics jutjats de Manresa per tal d’ubicar-hi un edifici 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la correcció d'errades materials de 

l'acord plenari del dia 20 de novembre de 2014, sobre la cessió gratuïta de 
domini d'una finca de titularitat municipal a favor del Consorci Urbanístic 
L’Agulla. 

 
 
4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de 
Manresa per a l’any 2015. 

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

a favor d’Aigües de Manresa, SA, per import de 88.632,11 €, per l’execució de 
les obres corresponents a la 2a. fase de les actuacions de millora en els barris 
de Les Escodines i La Balconada. 

 
5.1.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

a favor de Reformes Cadí, SL, per import de 19.844 euros, per diversos treballs 
realitzats al conjunt edificatori situat al carrer Doctor Esteve, 5-7, 9-11 i 13  i 
carrer Sarret Arbós, 33-36. 

 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de l’Estudi de Detall  de la 

Parcel·la 1.6a – Avinguda Universitària (La Joncadella). 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP perquè l’Ajuntament delimiti àrees de 

tempteig i retracte que evitin operacions especulatives sobre edificis destinats 
principalment a l’habitatge. 

 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per rebutjar la darrera reforma fiscal 

del Govern espanyol. 
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6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP, a proposta de veïns del carrer 
Puigterrà de Dalt,  per a la realització de millores a l’entorn d’aquest carrer.   

 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la  CUP de rebuig al Pacte Antiterrorista.  
 
6.5 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU,  PSC, PP i CUP, de suport i 

agraïment als treballadors i treballadores d’Althaia. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal del PSC en defensa de la modificació de la Llei 

27/2014, sobre obligacions tributàries per a entitats sense ànim de lucre. 
 
6.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i CUP, de suport a la 

candidatura de Victoire Ingabire Umuhoza al Premi internacional Catalunya 
2015 i al Diàleg Intraruandès. 

 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 

des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 64, 2, 3, 5 i 6 , 

que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 9 de desembre 
de 2014 i 13, 20, 27 de gener i 3 de febrer de 2015,  i de les actes núm. 68 i 4 
amb caràcter públic dels dies 23 de desembre de 2014 i 20 de gener de 2015. 

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

Ple de l’Ajuntament de Manresa.  
 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, regidor del GMPxC s’incorpora a la sessió 
a l’entrar en el coneixement del punt 3.3 de l’ordre del dia. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 1, que va tenir 
lloc el dia 22 de gener de 2015. 
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Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm. 1 que correspon al dia 22 de gener de 2015, 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 22 
membres presents. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  990, de 4 de febrer de 

2015, sobre activació, en fase d’alerta, del Pla Mu nicipal per nevades.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Activar amb efectes de les 06.30 hores del dia 4 de febrer de 2015,  i en 
fase d’alerta el Pla Municipal per Nevades, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 
de desembre de 2002, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  991, de 4 de febrer de 

2015, sobre activació del Pla d’emergència de nevad es. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Activar amb efectes de les 08.50 hores, el Pla d’emergència de nevades, 
d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Ordenar la immediata i directa execució d’obres, prestació, i adquisició dels 
serveis  i subministraments indispensables, incloses en l’informe tècnic descrit a la part 
expositiva d’aquesta resolució que es relacionaran seguidament  per fer front a la 
situació d’emergència provocada per la nevada generalitzada caiguda a la nostra 
ciutat. 
 
� Abastaments alimentaris 
� Combustibles 
� Sal de desglaç (potassa) 
� Maquinària (pales excavadores amb ganiveta, tractors, motonivelladores,etc) 
� Estris (pales, raspalls,etc) 
� Contractació d’empreses foranies per tasques de neteja. 
� Altres subministres no previstos 
 
Tercer.-  Requerir als serveis financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front 
a les despeses que es puguin originar, sens perjudici de la tramitació dels 
corresponents expedients de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el 
moment oportú. 
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Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1117, de 5 de febrer de 

2015, sobre desactivació del Pla d’emergència de ne vades. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.- Desactivar, amb efectes de les 07.00 hores del dia d’avui (5 de febrer de 
2015) el Pla d’emergència de nevades, activitat en fase d’alerta, per resolució de data 
4 de febrer de 2015, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va 
motivar la seva activació i que les previsions meteorològiques per les properes hores 
no preveuen risc de nevades, sinó millora de la situació de forma generalitzada, 
elements que determinen i aconsellen aquesta desactivació. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1239, de 6 de febrer de 

2015, sobre activació per al dia 15 de febrer de 20 15, i en fase d’alerta, del 
Pla Específic Municipal pel Carnestoltes Infantil. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.-  Activar per al dia 15 de febrer de 2015 i, en fase d’alerta, el Pla Específic 
Municipal pel Carnestoltes Infantil, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 
16 de febrer de 2012, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en 
data 13 de desembre de 2012, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.-  Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Interven ció, de 30 de gener de 

2015, sobre seguiment del Pla d’Ajust previst a l’R DL 4/2012, de 24 de 
febrer  (4t trimestre 2014). 

 
El secretari presenta l’Informe trimestral d’Intervenció, de 30 de gener de 2015, que es 
transcriu a continuació:  
 
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en 
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012, 
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació 
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i 
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2014, quart 
trimestre, formula les següents consideracions:  
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Primera. - Seguiment d'ingressos  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust dels ingressos no 
financers són degudes, bàsicament al major import previst per ingressos procedents 
de la Comunitat Autònoma, i degut també a que al pla d’ajust no es va preveure cap 
ingrés de capital i , en canvi, tant en la previsió pel pressupost del 2014  com en la 
projecció anual estimada pel 2014 sí que s’han  previst ingressos de capital. 
  
Segona. - Seguiment de despeses  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses corrents, 
són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a terme per la 
Corporació. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost destinat al 
capítol de personal . 
 

Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses 
de capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de 
capital ( tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el 
pressupost pel 2014 com en la projecció anual estimada pel 2014 sí que s’han previst 
tant despeses com ingressos de capital.  
  

Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust de les 
despeses financeres es deuen a a la diferència de l’import del préstec concertat a l’ 
ampar del disposat en el RDL 4/2012 previst inicialment en relació a l’import definitiu, 
per la qual cosa les amortitzacions a retornar anuals són inferiors a les previstes 
inicialment.  

 
 El període mitjà de pagament a proveïdors del mes de desembre del 2014 és 

de 9,78 dies, calculat segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
   

Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament  
 
 Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de l'endeutament 

adquireixen significat com a conseqüència de: 
 
-L’operació realitzada a l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, 

bàsicament, per la diferència entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import 
definitiu formalitzat.  

 
-L’operació de re finançament de 4 préstecs concertada el segon trimestre del 

2014. 
-El préstec de mandat concertat aquest any per saldar el romanent de 

tresoreria negatiu per a despeses generals de 2013 . 
 

             Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds 
financeres i pressupostàries s'analitzen a continuació 
  
              a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no 
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els 
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.  
  
              b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos SEC, 
és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 2014.  
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              c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el 
resultat dels anteriors subapartats.” 
  
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1237, de 5 de febrer de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
2/2015, dins el Pressupost municipal vigent.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2015, 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 2015, 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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El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda  i Governació, informa que 
l’expedient de modificació de crèdits fa referència a tres elements: 

- 6.000,00€ per un traspàs de subvenció del pressupost 2014 al 2015, subvenció 
de la Diputació de Barcelona, respecte a Espais Vius. 

- 60.000,00€ que corresponen a una subvenció rebuda de la Diputació de 
Barcelona, que no estava prevista inicialment al pressupost, i el seu destí és la 
senyalització turística del Projecte Manresa 2022. 

- 750,00€ per habilitar una partida per pagar unes dietes al tribunals dels Plans 
d’Ocupació. 

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

modificació dels estatuts del Consorci del Bages pe r a la Gestió de 
Residus, per a la seva adaptació a la Llei 15/2014.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 3 de febrer de 2015, que es 
transcriu a continuació:  
 
“El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest 
Ajuntament, té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i 
activitats, d’interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de 
competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de 
concurrència i lliure mercat. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini de sis mesos 
per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, concretament a 
les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, relatives a les causes i 
procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes d’aquest 
dret de separació i la liquidació del consorci. 
 
En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria 
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los  a la 
citada Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu, ha estat 
sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 22 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de 
desembre de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no 
s’han presentat al·legacions.  
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 
Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de 
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels 
Estatus del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, els articles 313 i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
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administratiu comú,  es proposa l’adopció, que requerirà el quòrum preceptiu de la 
majoria absoluta de membres de la Corporació, dels següent 

 
ACORD 
 
Primer.  Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, en sessió d’1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts per 
adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa, els quals queden redactats conforme a allò 
expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.  
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i 
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-se 
conjuntament i que siguin  necessaris per la seva tramitació.” 
 
“ANNEX 

Articles modificats 

Article 23.- Separació dels ens consorciats  

Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci en qualsevol moment. 

L’exercici del dret de separació s’haurà de realitzar mitjançant escrit adreçat al Consell Plenari 
del consorci, d’acord amb els requisits establerts a la normativa que sigui d’aplicació.  

Els efectes de l’exercici del dret de separació del consorci són els establerts a l’article 13 de la 
llei 15/2014, de 16 de setembre o normativa que la substitueixi, tenint en compte les següents 
consideracions: 

a) Al produir-se la separació el Consell plenari, per majoria simple dels vots, podrà 
acordar la continuïtat del Consorci, sempre que almenys continuïn dues 
administracions i, si escau, procedir a determinar, d’acord amb el procediment que 
pertoqui, la nova adscripció a l’administració que sigui pertinent. 

b) La quota de separació, positiva o negativa, que correspon a qui exercita el dret de 
separació es calcularà d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo 
resultant del patrimoni net en el cas d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte 
que el criteri de repartiment serà proporcional al nombre d’habitants del municipi. 
Alhora, pel càlcul de l’esmentada quota de separació es tindrà en compte que l’ens que 
exercita la separació s’haurà de fer càrrec dels danys i perjudicis que ocasioni la seva 
separació sobre els costos i la viabilitat dels serveis consorciats així com estar al 
corrent del compliment de les obligacions i compromisos anteriors.  

c) No participaran en la quota de separació els ens consorciats a qui no se’ls hagi prestat 
serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.  

d) El Consell plenari aprovarà la quota de separació que correspongui a qui exerciti el dret 
de separació  i acordarà la forma i condicions en que tindrà lloc el seu pagament o 
cobrament.  

e) L’efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota es negativa. 

Article 24.- Separació forçosa dels ens consorciats   

24.1. El Consell Plenari podrà acordar, per majoria absoluta de vots, la separació forçosa d’un 
ens consorciat. En aquests supòsit s’aplicarà pel càlcul de la quota de separació el previst a 
l’article 23 dels estatuts per la separació voluntària.  
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Article 25.- Dissolució i liquidació del Consorci  

El Consorci es pot dissoldre per alguna de les següents causes:  

a) Compliment de la finalitat del Consorci.  

b) Mutu acord dels ens consorciats.  

c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.  

d) Separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant.  

e) Incompliment de l’objecte.  

f) Transformació del Consorci en un altre ens.  

g) Aquelles altres previstes a la normativa aplicable. 

L’acord de dissolució l’ha d’adoptar el Consell Plenari per  majoria de dues terceres parts dels 
vots emesos que, en tot cas, han de representar la majoria absoluta del nombre legal de vots, i 
ha de ser ratificat pels òrgans competents dels ens consorciats. A l’adoptar l’esmentat acord 
caldrà nomenar, per majoria simple de vots, un liquidador. A falta d’acord el liquidador serà el 
gerent del Consorci. 

El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre tenint en compte el 
següent: 

a) No participaran el la quota de liquidació els ens consorciats a qui no se’ls hagi prestat 
serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.  

b) A més dels drets i obligacions existents, es tindran en compte les despeses i 
obligacions futures, com ara les de post clausura del dipòsit controlat o les derivades 
de l’adequada gestió ambiental dels serveis i patrimoni del consorci. 

c) El saldo net obtingut, positiu o negatiu, es repartirà en proporció als habitants de cada 
ens consorciat amb dret a participar a la quota de liquidació. 

El Consell plenari acordarà la forma i condicions de pagament de la quota de liquidació en el 
supòsit que aquesta resulti positiva, així com la possibilitat de reversió de les obres i 
instal·lacions a les administracions consorciades. 

Les entitats consorciades podran acordar, per majoria qualificada de dues terceres parts dels 
vots emesos, que en tot cas han de representar la majoria absoluta del nombre legal de vots, la 
cessió global d’actius i passius a una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del consorci.” 

 

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi  Ambient i Sostenibilitat, 
manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació per majoria absoluta que va tenir 
lloc el dia 1 de desembre de 2014 per part del Consell plenari del Consorci del Bages 
per a la gestió de residus, respecte la modificació dels estatuts del Consorci, per 
adequar-los a la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic. 

Demana l’aprovació del dictamen pel ple de la Corporació per tal de ratificar aquest 
acord.   
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, inicia la 
intervenció dient que s’abstindran en les votacions dels punts de l’ordre del dia 3.1 i 
3.2, perquè són canvis de normatives que es fan per adequar-se a la Llei de 
Racionalització del sector públic i, com que entenen que són lleis innecessàries i 
injustes, no hi estan d’acord i s’abstindran en les votacions. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GM PSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 1 
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdev é acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratif icació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci per a la Ges tió Integral d’Aigües de 
Catalunya (CONGIAC), per a la seva adaptació a les Lleis 27/2013 i 
15/2014. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 2 de febrer de 2015, que es 
transcriu a continuació:  
 
“Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya de data 19 de novembre de 2014, pel qual es modifiquen els seus estatuts 
per adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic, i se n’aprova el seu text refós. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts 
dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada 
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens Locals 
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria 
absoluta de membres de la Corporació i que, juntament amb els estatuts, s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l’article 
160 del mateix Reglament; 

Atès que l’article 160 de l’esmentat Reglament estableix la publicació d’anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la Corporació i que aquest tràmit també serà realitzat pel propi Consorci 
de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya que ha ofert la possibilitat de, en ares del 
principi d’economia processal, publicar un únic anunci a cadascuna de les publicacions 
oficials per encàrrec dels Ajuntaments consorciats i en nom propi. 

D’acord amb el què preveu l’art. 114.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació 
amb el referit art. 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, com 
a alcalde president proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
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ACORD 

Primer.  Ratificar l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, de 19 de novembre de 2014, pel qual es modifiquen els articles 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28 i una Disposició Transitòria Segona dels seus 
estatuts per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i se n’aprova el seu text refós. 

Segon.  No ratificar la proposta de modificació dels articles 6, 9bis, 11, 22, 24, 29 i la 
Disposició Addicional segona, que alternativament es proposa que siguin redactats de 
la següent manera:  

“Article 6 . Domicili 
1.   El  Consorci tindrà el seu domicili a Manresa (a determinar). Això no obstant, per acord 
de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat. 
 
2. Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, en el 
lloc i hora que siguin establerts per la Presidència. 

Article 9 bis. Comissió Especial de Comptes 
9.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada entre 5 i 12 
membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de tots els comptes que de 
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d’aprovar la Junta Rectora.  
9.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora 
d’entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 

Article 11. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
11.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones 
que ostentin la condició de funcionari o funcionària d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.. 
 
11.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions 
de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del president o 
presidenta, serà transcrita al llibre que s’habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles 
altres funcions que siguin pròpies del càrrec. 
 
11.3 Les certificacions dels acords de la Junta hauran de ser emeses amb aquestes mateixes 
signatures. 
 
11.4 El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva. 

Article 22. Pressupost. 
22.1. La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses 
abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. 
 
22.2 En el pressupost se seguirà la normativa reguladora des les hisendes locals, amb les 
particularitats, si escau, establertes pels consorcis. 

Article 24. Liquidació i comptes anuals  
24.1. La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del Consorci i se’n donarà 
compte a la Junta Rectora en la primera sessió posterior que porti a terme.  
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24.2 Els comptes anuals seran sotmesos per la Presidència a l’aprovació de la Junta Rectora 
amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, tot de conformitat amb el procediment 
establert a la legislació de règim local. 
 
24.3 La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els termes que 
prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte s’aplicaran, en primer lloc, a 
l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament propi 
del Consorci, i donar suport a la formació dels professionals del Consorci i dels ens consorciats. 

Article 29. Separació de les entitats consorciades.  
29.1 La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se en qualsevol 
moment mitjançant un escrit dirigit al seu president. 
 
29.2 Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic per 
qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació de règim local. 
 
29.3 En el supòsit que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de la 
manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents estatuts. 
  
Disposició addicional segona. Modificació dels esta tuts. 

Supressió de l’apartat segon. 

Tercer. Demanar a la Junta Rectora del Consorci la presa en consideració de la redacció 
alternativa dels preceptes referits a l’acord precedent.” 

 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda  i Governació, informa que en 
el dictamen hi ha un doble acord, el primer consisteix en ratificar l’acord de la Junta 
Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, pel qual es van 
modificar uns articles i una Disposició Transitòria dels estatuts, per adaptar-los a la Llei 
del Racionalització del sector públic. 
 
Respecte el segon acord, manifesta que modifica una proposta del CONGIAC per tal 
d’adaptar diversos articles a la pròpia reglamentació local, concretament: 
 
- Al domicili del Consorci a Manresa.  
- A la Comissió Especial de Comptes i la seva composició. 
- A les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, que s’exerciran per funcionaris     
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
- El pressupost seguirà la normativa reguladora de les Hisendes Locals. 
- La liquidació i comptes anuals. 
- La separació de les entitats consorciades. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GM PSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 1 
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdev é acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modi ficació de l’addenda, 

annex I, del conveni urbanístic per al desenvolupam ent del Parc 
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Tecnològic de la Catalunya  Central, signat en data  13 de juny de 2005, 
entre l’Ajuntament de Manresa i Projectes Territori als del Bages, SA. 

 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, portave u del Grup Municipal de PxC, 
s’incorpora a la sessió a l’entrar en el coneixemen t d’aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcaldia presidència, de 12 de febrer de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“En data 4 de novembre de 2014 s’ha rebut la notificació de l’acord adoptat pel Ple del 
Consorci Parc Central en sessió de data 23 de setembre de 2014, sol·licitant 
formalment a l’Ajuntament de Manresa i a la Junta de Compensació del Pla parcial de 
delimitació Parc Tecnològic de la Catalunya Central, l’inici dels procediments adients 
per a la modificació puntual del Pla general i, en el seu cas, les figures de planejament 
derivat i gestió urbanística per a una redefinició dels usos admesos en aquell àmbit. La 
redefinició pretesa consisteix en flexibilitzar la implantació d’activitats amb la supressió 
de l’obligació de destinar la major part de la superfície de l’establiment a R+D+I, de 
manera que permeti destinar-se a processos de producció complet; i a la vegada 
preveure que una de les qualificacions urbanístiques pugui acollir usos 
complementaris que aportin major qualitat i atractivitat al Parc.  
 
El punt de partida està constituït pel “Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc 
tecnològic del Bages” signat en data 13 de juny de 2005 entre de l’Ajuntament de 
Manresa i la societat mixta “Projectes Territorials del Bages, SA”, la qual aleshores era 
propietària del 66,57% dels terrenys situats a l’indret anomenat “Serrat del Guix”. En 
aquell conveni es va preveure el desenvolupament i execució d’una actuació 
urbanística destinada a la implantació del primer Parc Tecnològic del Bages, que havia 
de reforçar el paper del Pla de Bages com a motor de les comarques centrals. 
L’actuació a més, es vinculava a l’ampliació del Parc de l’Agulla i la preservació dels 
valors ambientals de la zona. El conveni contenia una addenda, Annex 1, amb la 
determinació dels usos per a la zona del parc tecnològic, que són els que ara es volen 
redefinir.  
 
L’execució del conveni va donar lloc a la redacció, tramitació i aprovació dels 
instruments urbanístics que van permetre la conversió del sòl qualificat com a 
urbanitzable no delimitat, equipament supramunicipal, en sòl apte per a la implantació 
del parc tecnològic, i concretament a activitats destinades a la recerca, 
desenvolupament i innovació, d’acord amb l’annex adjunt al conveni.  
 
També en desenvolupament del conveni es varen constituir diferents ens amb entitats 
tant de dret públic com de dret privat, per tal d’impulsar, cooperar i coordinar les 
actuacions per a l’assoliment dels objectius fixats. Així, en data 30 de maig de 2008 es 
va constituir el Consorci urbanístic l’Agulla, format pels Ajuntaments de Sant Fruitós de 
Bages i de Manresa; i en data 22 de juny de 2009 es va constituir el Consorci “Parc 
Central”, format originàriament per l’Ajuntament de Manresa i l’associació privada 
“Parc Central”.   
 
El projecte de reparcel·lació es va aprovar definitivament en data 30 de maig de 2008 i 
les obres projecte d’urbanització van ser rebudes de forma parcial en virtut d’acta 
signada el dia 18 de juliol de 2013.  
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En l’acord adoptat pel Consorci del Parc Central notificat a aquest Ajuntament, es 
justifica la modificació del Pla general i del Pla parcial de delimitació pel fet que l’actual 
regulació no ha propiciat la implantació d’empreses d’alt valor afegit, entre d’altres 
motius, perquè les empreses que incorporen la recerca en el seu procés productiu no 
destinen la major part de la superfície a aquesta activitat. També en el sentit d’ampliar 
els usos permesos atès que la generació i transferència de coneixement pot tenir lloc 
en qualsevol sector econòmic i no només en el tecnològic. 
 
A la vista dels esmentats suggeriments i de l’evolució de la generació d’activitat en 
aquell àmbit, des de la Secció de Planejament s’ha preparat un nou redactat de 
l’Addenda, annex 1, del conveni signat el 13 de juny de 2005. En la proposta 
d’addenda es respecten els motius que van portar a la modificació del planejament 
l’any 2006 i la redacció del pla parcial de delimitació, és a dir, la creació d’un espai que 
atragués empreses d’alt valor afegit, dedicades al camp de la recerca, 
desenvolupament i innovació, incloent també aquelles activitats complementàries que 
contribueixen a crear un entorn adequat i de qualitat. L’addenda, annex 1, ha estat 
objecte de modificacions a resultes de nous contactes amb els grups polítics 
municipals i també amb els ens implicats en el desenvolupament del sector, motiu pel 
qual cal primer retirar el dictamen que va ser informat per la Comissió Informativa de 
Territori i Paisatge i inclòs a l’ordre del dia del Ple municipal de 22 de gener de 2015. 
 
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei  d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer (TRLU), estableix com un dels principis generals de l’actuació urbanística, la 
publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanística.  
 
Així mateix, la facultat de les administracions públiques de signar pactes o convenis, 
es troba recollida a l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 de juliol, de bases de règim local, i 
l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
L’article 25 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU) disposa que els convenis urbanístics tenen naturalesa 
juridicoadministrativa, i la seva aprovació, formalització i execució es subjecta a la 
normativa reguladora de les entitats públiques. L’article següent, regula la publicitat 
dels convenis, establint que un cop aprovats, s’han de publicar en el butlletí o diari 
oficial corresponent. Quan es refereixen a instruments de planejament o de gestió que 
han de ser objecte de modificació, els convenis formen part de la documentació que 
integra la respectiva figura de planejament o gestió des de l’inici del procediment 
corresponent.  
 
La modificació de l’Addenda constituiria un pas previ –en el marc de l’article 8 TRLU–, 
en vistes a una possible modificació del Pla general d’ordenació i de l’instrument de 
planejament derivat; aquest darrer, a càrrec de la Junta de Compensació (art. 101 
TRLU). D’acord amb aquest precepte, la modificació s’ha de notificar no només a qui 
ha fet la petició si no també a la resta d’agents implicats (els dos Consorcis i Projectes 
Territorials del Bages, SA), i s’ha de signar, en el seu cas, amb la Junta de 
Compensació, com a entitat urbanística col·laboradora que aglutina les persones 
propietàries de l’àmbit d’actuació (art. 123 TRLU), sens perjudici que sigui signat 
també pels altres agents que es troben implicats amb el desenvolupament. L’addenda 
s’ha d’incorporar al document de modificació del planejament urbanístic i sotmetre a 
informació pública amb aquest (art. 104.1 TRLU). 
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L’aprovació de la modificació de l’addenda del conveni correspon al Ple municipal, atès 
que en el seu contingut hi ha aspectes de competència d’aquest òrgan, com és la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació i també la modificació puntual Pla 
parcial de delimitació, de conformitat amb l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim i l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment  l’Alcalde, un cop informat aquest 
dictamen per la Comissió Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents 
 
ACORDS 
 
“1r. Aprovar el modificat de l’Addenda, annex 1, de l Conveni urbanístic pel 
desenvolupament del Parc tecnològic del Bages” signat en data 13 de juny de 
2005 entre l’Ajuntament de Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA, el text del 
qual s’adjunta a aquest Dictamen. 
 
2n. Donar audiència per termini d’un mes a la Junta de Compensació del Pla parcial 
de delimitació Parc Tecnològic del Bages, al Consorci del Parc Central, al Consorci 
l’Agulla i a Projectes Territorials del Bages, SA, d’acord amb allò disposat a l’article 8 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
3r. Convocar a la Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació Parc 
Tecnològic del Bages, en la seva qualitat d’entitat urbanística col·laboradora, per a la 
signatura del modificat de l’Addenda; sens perjudici que pugui signar-se també amb 
qualsevol dels altres agents implicats.  
 
4t. Paral·lelament incoar expedient per a la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de la ciutat, en l’àmbit del Pla parcial de delimitació del Parc tecnològic del 
Bages, i incorporar en el mateix el modificat de l’Addenda, annex 1, aprovat en el 
primer punt d’acord amb allò previst a l’article 25 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme,  així com els suggeriments posats de manifest en el tràmit d’audiència 
contemplat en el segon punt.” 
 
“CONVENI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL PARC TECNOLÒGIC DE LA 
CATALUNYA CENTRAL PARC CENTRAL 
 
ANNEX 1 
Determinacions dels usos per a la zona de Parc Tecn ològic 
 
1. Definició 
La zona destinada a Parc Tecnològic s’adreça a la implantació d’activitats, ja siguin de sectors 
emergents relacionats amb les noves tecnologies, amb independència del sector concret al 
qual pertanyin, com de sectors tradicionals productius amb necessitats dins del camp de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació. El Parc té com a objectiu dotar les empreses del 
marc adequat que les permeti desenvolupar al màxim les seves potencialitats, estimulant i 
gestionant el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions de recerca, 
empresa i mercats; impulsant la creació i creixement d'empreses innovadores mitjançant 
mecanismes d'incubació i generació centrífuga i proporcionant altres serveis de valor afegit així 
com d’espais i instal·lacions de qualitat.  
 
En el Parc Tecnològic s’hi podran instal·lar aquelles activitats que contribueixin a l’assoliment 
dels objectius definits en aquest espai. D’aquesta manera, les activitats aptes per ubicar-se en 
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el Parc Tecnològic són, per una banda, aquelles empreses que la seva principal activitat és la 
investigació i el desenvolupament de noves tecnologies (R+D+I) i, per altra banda, aquelles 
empreses, de qualsevol sector econòmic, que presentin un perfil eminentment innovador i 
qualificat, entenent-se com a tal, aquelles que es caracteritzen per reunir tots els requisits 
següents: 

• Inverteixen, en el desenvolupament de la pròpia activitat, un percentatge rellevant de 
recursos vinculats a l’R+D+I. 

• Generen un alt valor afegit 
• Fan ús de mà d’obra qualificada 
• Treballen amb un producte propi diferenciat 

 
Tanmateix, amb la finalitat de possibilitar-hi la localització d’altres usos complementaris al 
conjunt del Parc Tecnològic que aportin valor afegit i contribueixin a la creació d’un entorn 
adequat i de qualitat, es preveu que, en un percentatge màxim del 25% del sostre total del Parc 
Tecnològic, puguin destinar-se als altres usos que es defineixen. 
 
2. Condicions d’ús  
Les condicions d’ús s’estableixen amb la finalitat de possibilitar la implantació d’activitats 
econòmiques, tant de sectors tradicionals com emergents, que quedin emmarcades en els 
objectius establerts en l’apartat 1, amb les limitacions fixades en el mateix apartat. 
Als efectes de la seva distribució dins del sector del Parc Tecnològic, es determina la seva 
localització en el Parc en funció de les dues tipologies edificatòries fixades pel planejament 
vigent –les naus tecnològiques i edificis de serveis complementaris-. 
 
El planejament derivat, amb la finalitat de garantir la presència d’usos mixtos, determinarà 
l’establiment d’un percentatge màxim d’ocupació per un sol ús específic en el global del sostre 
permès per als edificis de serveis complementaris.  
 
Relació d’usos admesos 
 

• Serveis avançats  
Comprèn aquelles activitats vinculades a recerca, desenvolupament i innovació a nivell 
científic i tecnològic. També comprèn aquelles activitats que desenvolupen processos 
productius amb tecnologia avançada, amb alt valor afegit i que destinen un percentatge 
rellevant d’inversió a la recerca, al desenvolupament de nous productes, a la innovació i al 
disseny aplicat. Inclou les activitats complementàries i de servei vinculades a l’ús principal. 
Atès que es tracta d’un ús transversal que pot encabir diferents sectors d’activitat 
econòmica, sempre que s’ajustin als objectius establerts a l’apartat 1, es fixen les següents 
limitacions: 
 
- Activitats que, per raó del seu procés productiu, les característiques de les matèries 

manipulades i/o emmagatzemades, o del seu volum, no tinguin impacte paisatgístic ni 
ambiental. 

- Als edificis de serveis complementaris, els usos de serveis tecnològics que s’implantin 
només podran ser assimilables al d’indústria urbana. 

• Oficines  
Comprèn totes aquelles activitats administratives i burocràtiques de qualsevol naturalesa. 
En les naus tecnològiques, es preveu com a ús específic quan s’ajusten als objectius 
relacionats a l’apartat 1 o quan, alternativament, desenvolupen les tasques administratives 
de suport de les empreses vinculades al Parc Tecnològic. Als edificis de serveis 
complementaris, es preveu com a ús específic en la proporció adequada per aportar 
qualitat i valor afegit al Parc. 

• Hoteler 
Comprèn els serveis relacionats amb l'allotjament temporal de persones en la modalitat 
d’hotel, sempre que la seva activitat ofereixi al servei del Parc Tecnològic, inclosos espais 
complementaris a l’activitat empresarial i educativa que es pugui desenvolupar en el Parc 
(sales de reunions de lloguer, sales de conferències, sales de recepcions.....). Es preveu 
com a ús específic en els edificis de serveis complementaris. 
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• Restauració 
Comprèn els establiments o espais oberts al públic on es consumeixen aliments i begudes. 
Es preveu com a ús complementari a la zona de naus i com a ús específic en els edificis de 
serveis complementaris, en la proporció adequada per aportar qualitat i valor afegit al Parc. 

• Educatiu  
Comprèn l'ensenyament de coneixements a les persones, sigui quina sigui la seva 
modalitat, que es desenvolupi en l’àmbit de la recerca, innovació i/o transferència de 
coneixement. Es preveu com a ús complementari en el conjunt del Parc Tecnològic quan 
és al servei d’una activitat de Serveis tecnològics i com a ús específic quan el seu abast 
s’ajusta als objectius relacionats a l’apartat 1. 

• Cultural i associatiu  
Comprèn les activitats de tipus cultural així com les activitats de naturalesa social que 
tinguin com a objectiu contribuir a la dinamització del Parc Tecnològic. Es preveu com a ús 
específic en els edificis de serveis complementaris, en la proporció adequada per aportar 
qualitat i valor afegit al Parc. 

• Esportiu  
Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica dels exercicis de cultura física i 
esports, quan estiguin vinculades al servei i millora del Parc Tecnològic. Es preveu com a 
ús complementari en els edificis de serveis complementaris. 

• Aparcament  
S’admet com a ús complementari associat a les necessitats d’aparcament de vehicles dels 
treballadors i usuaris del Parc Tecnològic. 

 
3. Òrgan de gestió i control 
El desenvolupament del Parc Tecnològic es regirà per una Comissió Assessora que serà 
integrada per un màxim de quinze membres. En formaran part persones de reconeguda 
solvència tècnica i professional en l’àmbit de les noves tecnologies o R+D+I, representants de 
les administracions local i autonòmica, del Centre Tecnològic de Manresa, de la UPC, de la 
patronal, dels sindicats i dels col·legis professionals d’arquitectes i enginyers. Els objectius de la 
Comissió Assessora són els següents: 
• Informar de forma preceptiva, sobre la idoneïtat dels projectes empresarials per implantar-

se en el Parc.  
• Informar sobre les propostes arquitectòniques per tal d’assegurar el compliment de les 

directrius fixades en el planejament i garantir la seva integració en l’entorn. 
• Proposar l’actualització de la relació d’activitats permeses compatibles i els paràmetres de 

valoració. 
• Interpretar en casos de dubte o imprecisió, si una activitat s’ajusta als objectius del Parc 

Tecnològic i actuar, si s’escau, de comitè de selecció. 
• La Comissió Assessora podrà emetre informes previs a la llicència per a validar la 

compatibilitat de les empreses amb els criteris establerts per a l’admissibilitat d’empreses al 
Parc Tecnològic.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena del GMPSC al dictamen de 3.3, de 18 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès la voluntat del Grup Socialista de contribuir a la viabilitat del Parc Tecnològic de 
la Catalunya Central i alhora garantir que el seu futur mantingui la filosofia fundacional 
de dotar a la ciutat de Manresa d’una infraestructura de capitalitat econòmica capaç 
d’atraure activitats i usos en forma d’empreses que apostin per l’economia generadora 
d’activitat d’alt valor afegit, basada en la innovació i la recerca, 
 
El Grup Municipal Socialista proposa  al Ple de l’Ajuntament de Manresa, les següents 
esmenes al dictamen i a l’annex del conveni: 
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1- Incloure en el dictamen la definició de com fer la tria dels membres 
representants de l’Ajuntament i de les persones de reconeguda solvència 
tècnica i professional en l’àmbit de les noves tecn ologies o R+D+I en la 
Comissió Assessora. 
 
S’estableix incloure en el dictamen l’acord següent: 

 
L’Ajuntament de Manresa nomenarà per acord de Ple tant els representants de 
l’Administració Local com les persones de reconeguda solvència tècnica i 
professional en l’àmbit de les noves tecnologies o R+D+I a la Comissió 
Assessora que contempla el conveni. La proposta de les persones de 
reconeguda solvència tècnica i professional la farà l’Alcalde després de reunir 
les candidatures que facin els diversos grups municipals. 

 
2- Introduir quatre esmenes en forma de supressió o  addició en l’annex del 
conveni. 
 
Esmena de supressió 
En el segon paràgraf de la definició, s’estableix que ‘les activitats aptes per ubicar-se 
en el Parc Tecnològic són, per una banda, aquelles empreses que la seva principal 
activitat és la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies’. S’acorda 
suprimir l’última part de la frase que diu ‘...de noves tecnologies’ . El text final 
resultant és, doncs, ‘les activitats aptes per ubicar-se en el Parc Tecnològic són, per 
una banda, aquelles empreses que la seva principal activitat és la investigació i el 
desenvolupament (R+D+I)’. 
 
Esmena d’addició 
 
Es menciona en la relació d’usos admesos de l’annex del conveni els serveis 
següents: 

• Oficines 
• Hoteler 
• Restauració 
• Educatiu 
• Cultural i associatiu 
• Esportiu 
• Aparcament 

S’acorda incorporar previ en la llista dels usos admesos el paràgraf introductori 
següent: 
 

Altres usos 
Amb l’objectiu de possibilitar altres usos complementaris al conjunt del Parc 
Tecnològic que aportin valor afegit i contribueixin a la creació d’un entorn 
adequat i de qualitat, i amb la limitació establerta en l’apartat 1, de fins a un 
percentatge màxim del 25% del sostre total del Parc Tecnològic, també es 
podran admetre els usos següents: 

 
I posteriorment, l’annex del conveni seguirà amb ‘Oficines: Comprèn totes aquelles 
activitats administratives i burocràtiques de...’ 
 
Esmena d’addició 
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En el primer paràgraf de l’apartat d’Òrgan de gestió i control, s’acorda incorporar com 
a membres de la Comissió Assessora representants de la Fundació Universitària del 
Bages (FUB) i de la Fundació Althaia. Així doncs, el text acordat resultant és el 
següent: 
 

El desenvolupament del Parc Tecnològic es regirà per una Comissió Assessora 
que serà integrada per un màxim de quinze membres. En formaran part 
persones de reconeguda solvència tècnica i professional en l’àmbit de les 
noves tecnologies o R+D+I, representants de les administracions local i 
autonòmica, del Centre Tecnològic de Manresa, de la UPC, de la FUB, 
d’Althaia, de la patronal, dels sindicats i dels col·legis professionals 
d’arquitectes i enginyers. 

 
Esmena d’addició 
 
S’acorda incorporar en la relació d’objectius de la Comissió Assessora, l’objectiu 
següent: 
 

Vetllar que les empreses que s’instal·lin en el Parc Tecnològic tinguin la 
màxima incidència positiva en l’economia de la comarca, tant en la contractació 
de persones com de béns i serveis. 

 
Així doncs, aquest últim objectiu afegit acaba sent l’últim paràgraf de l’annex del 
conveni.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, diu que el dictamen que es porta a aprovació és sobre la modificació dels 
usos del Parc Tecnològic de la Catalunya Central i reconeix que és un tema complex. 
Per aquest motiu, comença la seva intervenció explicant-ne els antecedents. 
 
Declara que en el Parc Tecnològic han intervingut tots els grups que formen part 
d’aquest plenari i, a més a més, també hi ha hagut una aportació positiva per part dels 
membres del Pacte de Ciutat. 
 
Explica que aquest Parc es va concebre l’any 2002 per acollir empreses que 
dedicaven una part important dels seus recursos a I+D+R. En aquell moment es va 
decidir que s’havia de delimitar l’àmbit, la superfície –i distribuir aquesta superfície-, 
definir uns usos i establir una Comissió Assessora. Finalment, el 13 de juny de 2005 
es va signar el Conveni urbanístic per al desenvolupament d’aquest Parc Tecnològic 
de la Catalunya Central entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Projectes 
Territorials del Bages (PTB).  
 
Aquest conveni feia referència al que es va establir l’any 2002:  
 
L’àmbit que es va delimitar va ser la zona del Serret del Guix. La superfície es va 
determinar en 168.176 m2, i que la seva distribució era de 47.496 m2 de sòl privat i 
120.680 m2 de sòl públic. S’establia un sostre màxim edificable de 67.270 m2. 
 
En quant als usos, es delimitava la tipologia d’empreses que s’hi podien instal·lar i 
s’havien de complir 2 requisits: 

- que les empreses que s’hi volguessin implantar havien de destinar més de la 
meitat de la seva superfície a R+D+I  
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- havien de pertànyer a uns sectors determinats: informàtic, telecomunicacions, 
components electrònics, biologia i medicina, audiovisual i editorial, enginyeria, 
alimentació, farmacèutic, energies renovables i serveis a les empreses. 

 
El context que hi havia al 2005 era de ple boom de deslocalització d’empreses i el 
govern de la ciutat va fer l’aposta de tenir un parc amb alt valor afegit, seguint la 
corrent del que estava passant al país (les empreses productives marxaven cap a 
altres països buscant costos de producció inferiors i semblava que les que s’havien de 
quedar eren aquelles empreses que tenien més valor afegit). Indica que aquest és el 
context en el que es va redactar aquest conveni. 
 
Però actualment, al 2015, el Parc Tecnològic només té desenvolupat l’Espai Motor 
format pel CTM i l’edifici Impuls, però hi ha tota la part d’implantació d’empreses que 
no s’ha desenvolupat.  
 
Diu que han passat molts anys i entremig hi ha hagut una crisi econòmica molt 
important, de manera que la concepció inicial amb la qual es va fer el Parc en aquests 
moments no està adequada al que demanen les empreses i al que es veu en el 
mercat. 
 
Per aquest motiu, el 4 de novembre de 2014 el Consorci del Parc Central –que és 
l’organisme que controla la gestió del Parc- va fer arribar a l’Ajuntament una sol·licitud 
per tal que s’iniciés la modificació puntual del Pla General i de les figures de 
planejament derivat i gestió urbanística per a una redefinició dels usos admesos en 
aquell àmbit. 
 
A partir d’aquí la seva regidoria, conjuntament amb altres serveis tècnics municipals,  
van començar a treballar amb els usos per tal que el Parc Tecnològic es pugui adaptar 
al nou context econòmic i social. Tenen clar que no s’ha de tocar ni l’àmbit ni la 
superfície, ni tampoc distribuir la superfície de manera diferen,t i que l’únic que han de 
fer és redefinir els usos per tal que siguin més flexibles però sense perdre de vista 
l’esperit inicial del Parc. També troben que s’ha de revisar la Comissió Assessora, per 
veure si s’hi ha d’introduir alguna modificació. 
 
Primerament es va fer una proposta inicial per part de la regidoria de Promoció 
Econòmica i, a petició dels grups municipals, es va fer extensiva al Pacte de Ciutat en 
una reunió a principis de febrer. Diu que s’ha treballat perquè el text s’enriqueixi amb 
tot allò que es consideri, però sense perdre ni l’esperit inicial del Parc ni la voluntat que 
els usos siguin més flexibles i, d’aquesta manera, hi hagi més empreses que s’hi 
puguin implantar. 
 
Per això, es proposa fer desaparèixer en el nou redactat la delimitació dels sectors 
econòmics que es podien implantar al Parc i obrir-ho a tots els sectors, atenent a que 
avui en dia la R+D+I es pot fer en qualsevol sector econòmic, però tampoc es pot 
renunciar de cap manera a aquest component, i que, a més, ho apliquin en un 
producte propi. 
 
Informa que la proposta que es porta aprovació consisteix en que en l’annex del 
conveni es defineix que en el Parc Tecnològic s’hi podran instal·lar aquelles activitats 
que contribueixin a l’assoliment dels objectius definits en aquest espai. D’aquesta 
manera, les activitats aptes per ubicar-se en el Parc Tecnològic seran, per una banda, 
aquelles empreses que la seva principal activitat és la investigació i el 
desenvolupament de noves tecnologies (R+D+I) i, per altra banda, aquelles empreses 
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de qualsevol sector econòmic que presentin un perfil eminentment innovador i 
qualificat, entenent-se com a tal aquelles que es caracteritzen per reunir tots els 
requisits següents: 
 
- Que inverteixin, en el desenvolupament de la pròpia activitat, un percentatge 

rellevant de recursos vinculats a l’R+D+I.  
 
Comenta que desapareix el tema de la majoria perquè, tal i com va indicar un 
membre del Pacte de Ciutat, ni el propi CTM està destinant més del 60% de la seva 
activitat a R+D+I, quan és un centre tecnològic i es dediquen només a això. Han 
volgut que sigui un percentatge rellevant de les activitats de les empreses que s’hi 
emplacin, però sense que sigui la majoritària de la superfície instal·lada. 

- Que generin un alt valor afegit 
- Que facin ús de mà d’obra qualificada 
- Que treballin amb producte diferenciat propi. 
 
A més a més, en el propi annex es defineixen altres usos, que són els complementaris 
al Parc. Tampoc volien que aquests usos complementaris limitessin al Parc i s’ha 
estipulat que només es pot destinar a aquests usos complementaris un percentatge 
màxim del 25% del sostre total. Especifica que els usos complementaris són 
bàsicament els usos següents: oficines, hoteler, restauració, educatius, cultural, 
associatiu, esportiu i aparcament. Diu que aquests usos estaven definits en l’annex 
inicial i s’han mantingut però posant-hi aquest sostre. 
 
De l’annex que hi havia inicialment, diu que també han canviat el punt 2, que l’han 
passat al punt  3 i que tractava de l’òrgan de gestió i control. Comenta que aquest 
òrgan s’anomena Comissió Assessora i es mantenen els objectius tal qual s’havien 
previst inicialment, però com a aportació per part dels grups municipals i dels membres 
que conformen el Pacte de Ciutat s’hi han afegit les patronals, els sindicats i els 
col·legis d’enginyers i arquitectes, amb un màxim de 15 membres. 
 
Resumidament, diu que es partia d’un conveni amb un annex on es determinaven uns 
usos molt restrictius i s’ha redactat un nou annex en el qual aquests usos s’amplien, 
bàsicament per dos conceptes:  

- Perquè s’accepta qualsevol sector d’activitat 
- Perquè s’elimina la restricció de que majoritàriament les activitats es dediquin a 

R+D+I i es substitueix perquè siguin rellevants 
A més, també hi ha l’ampliació dels membres de la Comissió Assessora, amb un topall 
màxim de 15 persones. 
 
Diu que la resta d’aspectes d’aquest conveni urbanístic no es toquen, ja que el que es 
fa amb el dictamen és donar resposta a la demanda del Consorci del Parc Central amb 
el problema dels usos i la definició de les activitats que es poden encabir en aquell 
espai. Per tot això, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, agraeix que 
l’alcalde retirés aquest dictamen en el Ple anterior per tal que es pogués enriquir i que 
el text fos més consensuable per tots, ja que creu que tots els grups volen implicar-se 
amb que aquest Parc Tecnològic tingui un desenvolupament correcte en benefici de la 
ciutat i de la comarca. 
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També agraeix que aquest tema es portés al Pacte de Ciutat, el qual ha demostrat un 
cop més la seva funció, ja que s’han incorporat les aportacions dels agents socials i 
econòmics que en formen part en el conveni original. 
 
Diu que el PSC, a part de participar en el Pacte de Ciutat que es va convocar, s’han 
decidit a presentar una sèrie d’esmenes perquè són molt conscients que havien de 
contribuir a la viabilitat del Parc Tecnològic de la Catalunya Central i, per tant, no 
podien quedar-se instal·lats en uns dogmatismes que impedissin el futur 
desenvolupament del Parc. A més a més, l’experiència dels darrers anys mostrava la 
dificultat per tirar endavant el Parc tal i com estava configurat, encara que segurament 
també per causa de la crisi econòmica. Però al mateix temps, també consideraven que 
era molt important garantir la filosofia fundacional de dotar Manresa amb una 
infraestructura de capitalitat econòmica que pugui encabir una sèrie d’activitats d’alt 
valor afegit adreçades bàsicament a la innovació i la recerca. 
 
El senyor José Luis Irujo agraeix la receptivitat de la regidora en l’intercanvi d’opinions 
abans de la confecció de les esmenes, i seguidament les explica. 
  
La primera esmena és per incloure en el text la definició de com fer la tria dels 
membres representants de l’Ajuntament i de les persones de reconeguda solvència 
tècnica i professional en l’àmbit de les noves tecnologies o R+D+I en la Comissió 
Assessora. Assenyala que passaria a ser el 5è acord del dictamen i quedaria redactat 
de la manera següent:  
 
“L’Ajuntament de Manresa nomenarà per acord de Ple tant els representants de 
l’Administració Local com les persones de reconeguda solvència tècnica i professional 
en l’àmbit de les noves tecnologies o R+D+I a la Comissió Assessora que contempla el 
conveni. La proposta de les persones de reconeguda solvència tècnica i professional 
la farà l’Alcalde després de reunir les candidatures que facin els diversos grups 
municipals.” 
 
A continuació, diu que també hi hauria quatre esmenes més en l’annex del conveni, en 
forma de supressió o addició: 
 

- L’esmena de supressió es refereix al 2n paràgraf on es diu “les activitats aptes 
per ubicar-se en el Parc Tecnològic són, per una banda, aquelles empreses que 
la seva principal activitat és la investigació i el desenvolupament de noves 
tecnologies”. Demanen que se suprimeixi l’última part de la frase que diu ” ...de 
noves tecnologies”, de manera que el text resultant sigui “les activitats aptes per 
ubicar-se en el Parc Tecnològic són, per una banda, aquelles empreses que la 
seva principal activitat és la investigació i el desenvolupament (R+D+I)”. 
 

- L’esmena d’addició és per incorporar abans de la llista dels usos admesos el 
paràgraf introductori següent:  
 
“Altres usos 
Amb l’objectiu de possibilitar altres usos complementaris al conjunt del Parc 
Tecnològic que aportin valor afegit i contribueixin a la creació d’un entorn 
adequat i de qualitat, i amb la limitació establerta en l’apartat 1, de fins a un 
percentatge màxim del 25% del sostre total del Parc Tecnològic, també es 
podran admetre els usos següents:” 
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Diu que el que pretenen amb aquesta esmena és deixar més explícit que els 
usos complementaris no podran excedir del 25% del sostre total del Parc. 
 

- Una altra esmena d’addició és per incorporar com a membres de la Comissió 
Assessora a 2 representants de la FUB i de la Fundació Althaia. El PSC creu 
que, actualment, ambdues fundacions són institucions amb un potencial en el 
terreny de la recerca i de la innovació molt important a la comarca i per això 
mereixen formar-ne part. 
 

- També proposen afegir un objectiu de caire filosòfic dins de l’apartat de la 
Comissió Assessora per tal que una de les seves funcions sigui també la 
“Vetllar que les empreses que s’instal·lin en el Parc Tecnològic tinguin la 
màxima incidència positiva en l’economia de la comarca, tant en la contractació 
de persones com de béns i serveis.” 
 

Remarca que el que proposen és “vetllar”, sense que això s’entengui com una 
qüestió imperativa ni preceptiva perquè la llei prohibeix fer-ho, però si més no, 
que siguin conscients de la importància que el Parc Tecnològic pot tenir en la 
comarca.  

 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, comenta que quan 
la regidora ha explicat la història del Parc Tecnològic des del 2005, tot i que no ha 
faltat a la veritat, ha estat donant una versió dels fets. Diu que a ell li agradaria donar 
una altra versió, que entén que és complementària. 
 
Diu que al 2005 s’estava en un moment de plena eufòria especulativa i tothom 
s’atrevia a requalificar, invertir i a fer projectes immobiliaris. Una sèrie d’empresaris i 
d’inversors de la comarca -entre els quals hi havia inicialment la persona que va 
protagonitzar l’escàndol de la compravenda dels terrenys de la presó- van tenir la idea 
d’aprofitar uns terrenys molt llaminers, que estan molt a prop de la ciutat i dels nusos 
de comunicacions, per fer una operació de tipus immobiliari i especulativa: requalificar 
un terreny rústic com a industrial i de serveis. Aleshores això era molt difícil perquè 
aquell terreny estava fora de la ronda i en un espai en què una Declaració del Parc de 
l’Agulla –firmada i aplaudida per tothom- deia que havia de ser un terreny natural i 
agrari. Així doncs, diu que per aconseguir-ho el que havien de fer era “embolicar bé el 
regal” venent la idea del Parc Tecnològic, explicant que s’aprofitaria perquè hi anés el 
tren i s’hi faria una estació, fent uns dibuixos amb molts espais verds, etc. Diu que van 
vendre tan bé el projecte que fins i tot els més escèptics van pensar que si era veritat 
tot el que volien fer potser valia la pena el sacrifici. Tot i que la CUP no va donar mai 
suport a aquest projecte, sí que va arribar un moment en què van pensar que potser 
farien un Parc Tecnològic tan magnífic, avançat i punter que potser valia la pena 
sacrificar un espai que tothom havia dit que s’havia de preservar. Malauradament, el 
temps ha donat la raó als seus dubtes i recels i, de fet, diu que l’operació era 
simplement per requalificar terreny agrari com a urbanitzable i el Parc Tecnològic no 
tenia fonaments i no es va arribar a portar a terme. 
 
La CUP pensa que si aquesta gent el que pretenia era enriquir-se amb una operació 
de requalificació a l’engròs i no els ha sortit bé, és el seu problema. Per això creuen 
que si no s’hi ha de posar un Parc Tecnològic en condicions, el que hauria de fer 
l’Ajuntament és tirar enrere i no posar-hi res i, si cal, es pot tornar a desurbanitzar una 
part. Diu que amb la quantitat de terreny industrial buit que hi ha a Manresa i a la 
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comarca no es té perquè abonar una operació d’aquest tipus, ja que s’ha demostrat 
que era un engany. Per aquests motius diu que votaran en contra del dictamen.  
 
El que lamenten és que en aquell emplaçament ja hi hagi dos edificis, malauradament 
finançats amb diner públic. Tot i que és fàcil dir-ho un cop ja ha passat, diu que si en el 
seu moment algú hagués proposat posar el CTM a la Fàbrica Nova es podrien haver 
estalviat destruir una part de terreny agrícola, tal i com s’ha destruït, i hi hauria molt a 
prop una zona rehabilitada i regenerada i amb unes instal·lacions que tindrien el 
mateix ús que tenen allà on són ara. Diu és evident que amb aquests dos edificis ja no 
es poden tirar enrere, però la CUP no contribuirà a facilitar que se n’hi situïn més. En 
aquest sentit troben que, tant la proposta inicial com l’esmena del PSC, són molt 
ambigües i deixen moltes portes obertes, de forma que ara potser no, però d’aquí a un 
temps no quedarà garantit que vingui qualsevol empresa amb la promesa de generar 
15 o 20 llocs de treball i que la Comissió Assessora acabin dient-los que sí. Creu que, 
excepte logística o activitats perilloses, en aquest nou polígon industrial que s’està a 
punt d’aprovar hi cabrà de tot. Per aquesta raó, insisteix que la CUP votarà en contra 
del dictamen. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, reconeix que en el 
passat s’han comès errors i està bé que es diguin en el Ple de l’Ajuntament. Malgrat 
tot, creu que el que cal és que tots vagin a la una i intentar solucionar les coses de 
cara al futur. Saben que la situació de la indústria a Manresa i al Bages és delicada i 
que cal actuar, buscar mesures i estudiar fórmules. La fórmula del Parc Tecnològic no 
ha sortit bé, per raons diverses, tot i que creu que la principal ha estat la crisi 
econòmica, que ha estat molt forta al Bages i a tot Catalunya. 
 
Diu que han escoltat la proposta i les explicacions de la regidora, i el seu grup creu 
que és positiu per a  la ciutat i la comarca; per això el vot que emetran serà favorable. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP,  comenta que el 
dictamen que es presenta a aprovació és significatiu i prou important perquè posa en 
evidència que hi ha hagut una sèrie d’errors en la manera de gestionar la possibilitat 
de tenir un Parc Tecnològic a la ciutat i a la Catalunya Central. Troba que els errors 
vénen derivats de voler fer les coses molt controlades i sense ensumar que podria 
haver algú especulant o volent posar una indústria que no reuneix una sèrie de 
requisits d’inversió tecnològica, de R+D o pròpia de les noves tecnologies. Malgrat tot, 
creu que no val la pena redundar en això. 
 
Diu que han passat els anys i s’ha demostrat que amb la situació de crisi econòmica 
aquest Parc Tecnològic no s’ha desenvolupat, ni tampoc totes les conseqüències 
positives que havia de comportar el seu assentament. Ha visualitzat que a altres parcs 
tecnològics els encantava les restriccions del Parc Tecnològic de la nostra ciutat, 
perquè això feia que possibles inversors finalment optessin per altres parcs que no 
fossin el de Manresa. Diu que les nostres restriccions no anaven ben encaminades per 
aconseguir l’objectiu de la creació de riquesa a l’entorn del territori, mitjançant la 
creació de llocs de treball i la inversió, ni per desenvolupar el propi Parc. 
 
Ara es veuen amb la necessitat d’introduir-hi canvis, ja que han vist que altres parcs 
tecnològics no són tan restrictius. Caldria obrir el ventall perquè, d’una banda, puguin 
arribar inversions i es creïn llocs de treball a Manresa i al seu entorn i, d’altra banda, 
que es pugui desenvolupar el Parc Tecnològic. 
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El PP respecta la decisió del govern municipal en el plenari passat de retirar aquest 
dictamen per poder consensuar més àmpliament possibles nous elements, tot i que 
pensen que no calia. Consideren que amb això el que s’ha fet és perdre un mes, un 
temps que creuen que és important per al desenvolupament del Parc en un moment 
en el qual sembla que comença a haver certa recuperació econòmica. Amb 30 dies, 
per exemple, gairebé hauria pogut acabar el tràmit de l’exposició pública per a noves 
obertures. 
 
De tota manera, comparteixen la idea de debatre i posar damunt la taula elements que 
possibilitin l’eixamplament del Parc Tecnològic. Per això celebren la reunió amb el 
Pacte de Ciutat del passat 2 de febrer i entenen que el dictamen que presenta l’equip 
de govern és suficientment correcte com perquè pugui ser votat a favor. 
 
Pel que fa a les esmenes, entén que el PSC les ha fet des de l’òptica d’enriquir el text. 
Tot i això, diu que les van rebre ahir mateix en Junta de Portaveus i han tingut poc 
temps per llegir-les i poder-ne parlar. Per això, formula una esmena in voce i demana 
al PSC que el 5è acord que volen incloure en el dictamen es modifiqui, perquè si bé 
estan d’acord amb la primera part del paràgraf, no comparteixen la segona part que és 
la que diu: “La proposta de les persones de reconeguda solvència tècnica i 
professional la farà l’Alcalde després de reunir les candidatures que facin els diversos 
grups municipals.” El senyor Xavier Javaloyes diu que el PP pensa que els grups 
municipals no han de presentar cap candidatura perquè qui hauria de presentar-les 
són els mateixos membres que conformen aquesta Comissió Assessora (els sindicats, 
les patronals, la FUB, etc.). Després podrien haver-hi tota una sèrie de noms de 
persones que no formin part de cap entitat i que aleshores fos l’Ajuntament qui hauria 
de donar el seu vistiplau. En qualsevol cas, el que hi hauria d’haver és un consens 
entre tots els grups municipals per fer una candidatura –o com se li vulgui dir-, si és 
que es vol que això sigui aprovat pel Ple. Diu que tan sols és una petita matisació però 
que de fons és molt important, ja que sinó pot semblar que els grups municipals fan les 
nominacions i, en canvi, el PP entén que els grups municipals el que fan és treballar 
conjuntament per posar damunt la taula noms –si convé-, per parlar, consensuar, 
debatre, etc., i que del debat hauria de sortir el que serà aprovat pel Ple. La matisació 
respon a un tema d’encaix important, de forma i de fons. 
 
No entrarà a comentar la resta de les esmenes, encara que els sobta (i per això ho vol 
esmentar) que, si bé demanen incloure en l’acord un punt 5è en el que es digui: 
“L’Ajuntament de Manresa nomenarà per acord de Ple tant els representants de 
l’Administració Local com les persones de reconeguda solvència tècnica i professional 
en l’àmbit de les noves tecnologies”, que després demanin suprimir la referència a les 
noves tecnologies que es fa en la frase següent: “les activitats aptes per ubicar-se en 
el Parc Tecnològic són, per una banda, aquelles empreses que la seva principal 
activitat és la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies”. 
 
Per últim, demana que es retiri l’última esmena d’addició en la que es proposa “Vetllar 
que les empreses que s’instal·lin en el Parc Tecnològic tinguin la màxima incidència 
positiva en l’economia de la comarca, tant en la contractació de persones com de béns 
i serveis”. Consideren que això és una obvietat perquè la Comissió, a part de tota la 
tasca que ha de fer, s’entén que de per si ja vetlla perquè les instal·lacions del Parc 
tinguin una incidència positiva en l’economia. No estan d’acord amb que hi hagi 
dogmatismes i amb que es vulgui posar l’èmfasi en la fiscalització i el control sobre tots 
els elements que es fan en ple segle XXI i en el lliure mercat, i encara més en un parc 
de noves tecnologies. 
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La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC, agraeix a l’equip 
de govern que en el Ple anterior retiressin aquest dictamen de l’ordre del dia per 
buscar el consens i que ho fessin a través del Pacte de Ciutat. Tot i que el dictamen 
hagués prosperat igualment, d’aquesta manera s’ha pogut enriquir escoltant a tots els 
agents implicats, acceptant les propostes, treballant-ho conjuntament, etc. Creu que és 
una bona línia de treball que s’hauria de continuar explorant. 
 
ERC pensa que el dictamen resultant queda molt més clarificador. Admeten que el que 
hi havia anteriorment implicava que qualsevol empresa havia de dedicar el 51% de la 
seva superfície a R+D+I i això queda fora de context. Amb els indicadors que s’han 
afegit, i que s’han consensuat, és molt més fàcil que qualsevol empresa d’aquest àmbit 
pugui instal·lar-s’hi al Parc. 
 
Entenen perfectament que el 25% del sostre del Parc, que havia d’estar destinat al que 
eren els edificis aparador i la torre de serveis, es distribueixi dins de les naus resultants 
que quedin després de la reurbanització i, per tant, ho accepten. 
 
Per això, diu que el seu grup donarà suport al dictamen. A més a més, troba que de la 
manera com s’ha fet no es desvirtua gens la intenció inicial del Parc Tecnològic, que 
va ser una aposta de ciutat en un moment en el qual Manresa havia perdut el tèxtil i la 
metal·lúrgia i s’apostava per aquest sector emergent com a una possible sortida. 
 
Pel que fa a les esmenes del PSC, no acaba d’entendre que agraeixin que es portés el 
tema al Pacte de Ciutat i que una mica s’atorguin la indicació a l’equip de govern 
perquè ho fessin, més que res per l’actitud que van tenir en aquesta reunió del Pacte 
de Ciutat i perquè en aquesta reunió es van consensuar uns punts i es van emplaçar a 
continuar-los treballant per acordar un dictamen. Però un dia abans del Ple el PSC 
presenta unes esmenes sense haver-les consensuat amb ningú, pensa que, 
senzillament, per marcar perfil. 
 
Diu que les esmenes clarifiquen alguns punts però tampoc enriqueixen excessivament 
el dictamen. Per exemple, sobre el punt 5 que el PSC demana la seva retirada, ERC 
demanaria que, un cop l’Ajuntament de Manresa proposi els seus representants, ja 
que segons ells van tenir l’encert de sotmetre-ho al Pacte de Ciutat, també se’ls hauria 
de tenir en compte a l’hora de nomenar les candidatures, ja sigui sotmetent-ho a la 
seva consideració o a l’aprovació, però que d’alguna manera poguessin manifestar el 
seu suport als candidats. 
 
Està d’acord amb el senyor Xavier Javaloyes respecte que els grups municipals 
tampoc no ho han de presentar candidatures. No és que s’hagi d’anar a buscar la 
quota de representació o de poder en aquesta Comissió, doncs entenen que ha de ser 
neutral i prou experta com per fer l’assessorament, no pas per col·locar a qui a cada 
perfil polític li sembli.  
 
Tot i que reconeixen l’alt valor afegit de la FUB i d’Althaia en R+D+I, diu que no deixen 
de ser dos patronats que són presidits per l’alcalde i ja tenen representació municipal. 
Tot i així, està segura que aportaran a la Comissió. 
 
Finalment, pel que fa al posicionament davant l’esmena diu que de moment no es 
pronuncien a l’espera de saber què es fa amb les propostes del PP i si s’acceptaria la 
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proposta que fa ERC consistent en que el Pacte de Ciutat continuï sent present en el 
consens. En quant al dictamen original, diu que sí que donaran un vot favorable. 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora de Promoció Ec onòmica, Comerç i Turisme, 
anuncia que farà ús del seu segon torn d’intervenció per contestar alguns dels 
comentaris que s’han fet. 
 
Entén que el dictamen que han portat per a la seva aprovació ha estat consensuat, 
debatut i enriquit pels grups municipals que han tingut interès en participar, per tant, 
entén que ja hauria recollit totes les noves aportacions. Amb tot, diu que el PSC ha fet 
una esmena que, segurament, si s’hagués pogut introduir en el procés de debat del 
Pacte de Ciutat que es va obrir el dia 2 de febrer fins el divendres passat, no hauria 
portat motiu de discussió.  
 
Diu que CiU està d’acord bàsicament amb tota l’esmena del PSC. Estarien d’acord 
amb clarificar la redacció en el sentit d’incloure que les candidatures tinguin el consens 
amb el Pacte de Ciutat, tot i que la manera com s’han de proposar les candidatures ho 
deixa en mans del PSC per veure si es pot arribar a un consens entre tots. 
 
En quant a substituir el terme de “noves tecnologies” per “R+D+I”, diu que també hi 
estan d’acord perquè troben que aquest terme ja és una mica antiquat. 
 
Sobre el tema del 25%, diu que ja quedava redactat en el dictamen inicial però s’hi 
referien només per al sostre edificable. Introduint-ho en el paràgraf dels altres usos, 
queda més restringit als usos i, tot i que ho troben redundant, com que respecta 
l’aspecte inicial de com s’havia redactat el conveni en el qual hi havia uns edificis que 
aproximadament representaven el 25% de la superfície construïda que tenien aquests 
usos complementaris, també hi estarien d’acord. 
 
Respecte a introduir a la FUB i Althaia, diu que la Comissió Assessora només pot estar 
composada per 15 persones i per això s’haurien de posar d’acord amb qui en forma 
part. Diu que la FUB i Althaia estan portant una política d’inversió en investigació i 
tenen un paper actiu en aquest camp i segurament poden aportar coses molt positives 
en aquesta Comissió. 
 
En quant a vetllar perquè les empreses que s’instal·lin al Parc tinguin la màxima 
incidència positiva en l’economia de la comarca, la senyora Sílvia Gratacós diu que és 
evident que això no es pot posar com a condició perquè sinó s’estaria contravenint la 
llei de llibertat d’establiment de les empreses. CiU creu, a diferència de la CUP, que 
quan una empresa s’implanta a Manresa aportarà riquesa al territori, crearà llocs de 
treball, contractarà serveis a la comarca i al municipi. Per tant, pensen que sempre 
serà important la implantació d’una nova activitat. Troba que aquesta esmena és un 
contingut que afegeix més sentit a la Comissió, però com a “vetllar” es valorarà 
positivament les empreses que en la seva implantació facin aquesta funció de 
contractar serveis del territori i crear-hi riquesa. Diu que no afegeix massa més 
contingut a les funcions de la Comissió Assessora, però troben que tampoc hi sobra. 
 
Assenyala que resten a l’espera de saber si el PSC accepta l’aportació d’ERC per 
recollir en el primer paràgraf el consens del Pacte de Ciutat, i saber si es podria 
redactar d’alguna altra manera perquè el PP també pogués donar-hi suport i 
s’obtingués el màxim consens amb aquest dictamen. 
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El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, comenta que el 
PSC no tenia intenció d’aixecar tanta controvèrsia amb unes esmenes tan senzilles. 
Diu que l’únic que volien era introduir i clarificar alguns aspectes del dictamen original i 
estan fetes des de l’absoluta lleialtat. Comenta que el PSC no és el grup que més ha 
presentat esmenes o mocions sense la intenció de que siguin consensuades per la 
resta de grups. Diu que han agraït a l’equip de govern que deixés sobre la taula aquest 
assumpte per incorporar un major consens, i afegeix que les esmenes les han 
presentat per enriquir el text amb bona voluntat de concòrdia. 
 
Ja que els han demanat que es defineixin respecte les diferents apreciacions que hi ha 
hagut en el debat, diu que pel que fa a l’esmena d’incloure un 5è acord en el dictamen 
troben que el més senzill és dir: “que la proposta de les persones de reconeguda 
solvència tècnica i professional la farà l’alcalde després d’escoltar els diferents agents 
implicats”. D’aquesta manera l’alcalde tindrà la possibilitat de sotmetre al Ple una 
proposta que ell farà després de sentir els agents implicats en el desenvolupament del 
Parc Tecnològic.  
 
 
L’alcalde  diu si li semblaria més clarificador, atès que algun altre grup ho ha proposat, 
que es digui: “... els diferents agents implicats en el marc del Pacte de Ciutat”. 
 
 
El senyor José Luis Irujo  ho accepta perquè diu que d’aquesta manera es dóna 
satisfacció al que ha demanat la regidora Mireia Estefanell. 
 
Respecte al comentari que s’ha fet sobre que les esmenes del PSC són redundants, 
diu que el PSC pensa que són clarificadores. Agraeix a la regidora que les tinguin en 
compte perquè el que els interessa és que l’equip de govern, que és qui ha redactat el 
dictamen, els hi vegi certa utilitat. Diu que és evident que si el seu grup hagués tingut 
aquesta percepció de redundància, ja no haurien presentat les esmenes. 
 
Amb relació a l’esmena sobre els objectius de la Comissió Assessora, i que el PP ha 
demanat que es retiri, diu que no troba perquè s’hauria de retirar, tot i que una altra 
cosa és que es pugui considerar supèrflua. El PSC entén que una Comissió Assessora 
pot tenir com a funció genèrica la de “vetllar”, donat que aquesta funció la tenen totes 
les comissions assessores i tots els ajuntaments, els quals procuren que les empreses 
que s’instal·len en els seus municipis tinguin en compte la ma d’obra o les matèries 
primeres del propi municipi. Una altra cosa és que això no es pugui fer constar en els 
procediments preceptius perquè és il·legal, però “vetllar” vol dir intentar que això sigui 
així assessorant, informant, etc., i això podria ser perfectament una funció més 
d’aquesta Comissió Assessora. Per tant, el PSC voldria que no es retirés. 
 
Finalment, diu que la resta de parcs tecnològics de Catalunya estan igual que el de 
Manresa, és a dir, han resultat molt afectats per la crisi econòmica i han hagut de 
reconduir les seves condicions, però sempre garantint que s’hi ubicaran activitats d’alt 
valor afegit. Per tant, diu que no es troben en una situació diferencial. 
 
També diu que 30 dies de retard és un temps menyspreable amb relació al major 
consens que s’aconsegueix amb un tema tant important com és el del Parc 
Tecnològic, ja que no és el mateix que aquest conveni s’aprovi amb els vots en contra 
de la CUP, ERC i PSC que no pas que s’aprovi amb els vots a favor d’ERC i PSC, tal i 
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com creu que passarà avui. Considera que el consens encara té un valor superior al 
de la simple cronologia dels fets. 
 
 
L’alcalde  aclareix que el text quedaria de la forma següent: “...d’escoltar els diferents 
agents implicats i en el marc del Pacte de Ciutat”. D’aquesta manera quedaria resolt el 
5è punt. A continuació es prossegueix amb el segon torn d’intervencions dels grups 
municipals. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, s’adreça al 
senyor José Luis Irujo per dir-li que des del 2 de setembre passat fins avui haurien 
pogut aprofitar altres espais per debatre el tema amb la resta de grups municipals, si 
és que realment hi havia voluntat d’arribar consensos. 
 
Podrien subscriure el 5è acord que proposen sense cap mena de problema, però pel 
fet de no voler retirar l’última esmena d’addició no hi donaran suport. Diu que aquesta 
última esmena no la comparteixen perquè si es miren les funcions d’aquest òrgan de 
gestió i control es diu que:  
 
• Informarà de forma preceptiva, sobre la idoneïtat dels projectes empresarials per 

implantar-se en el Parc.  
• Informarà sobre les propostes arquitectòniques per tal d’assegurar el compliment 

de les directrius fixades en el planejament i garantir la seva integració en l’entorn. 
• Proposarà l’actualització de la relació d’activitats permeses compatibles i els 

paràmetres de valoració. 
• Interpretarà en casos de dubte o imprecisió, si una activitat s’ajusta als objectius 

del Parc Tecnològic i actuar, si s’escau, de comitè de selecció. 
• La Comissió Assessora podrà emetre informes previs a la llicència per a validar la 

compatibilitat de les empreses amb els criteris establerts per a l’admissibilitat 
d’empreses al Parc Tecnològic. 

 
Entén que una Comissió Assessora ha de tenir elements seriosos com els que acaba 
d’esmentar, i no cal posar-hi literatura. Diu que, a partir dels informes que faci aquesta 
Comissió, serà l’Ajuntament de Manresa qui donarà la llicència, per tant, és 
l’Ajuntament qui està vetllant pels interessos de la ciutadania, no pas una Comissió. 
Tot i que pugui ser tossut, insisteix en que li agrada que el què es faci serveixi per 
alguna cosa, per això, introduir frases que no estan dient res creu que no serveix per a 
res. Per aquest motiu, reitera que perquè votin el gruix important de les esmenes del 
PSC, haurien de retirar aquesta. Si no és així, el seu grup votarà en contra. 
 
 
L’alcalde manifesta que, tot i que d’aquí a uns mesos hi haurà eleccions, diu que 
encara té la responsabilitat en aquest ajuntament. Veient que en aquest dictamen 
s’està molt a prop del consens, el qual només balla per una esmena, demana al 
senyor José Luis Irujo que retirin l’última esmena d’adició. Creu que si s’obvia estarien 
en condicions d’incorporar la resta d’esmenes (el punt de la FUB i Althaia, amb els 
altres usos, la supressió de les noves tecnologies i el text que remet al Pacte de 
Ciutat). Diu que es veu obligat a demanar-li perquè a la ciutat no li sobren propostes 
d’instal·lació d’empreses, però sí que dóna la sensació que és un projecte de ciutat 
necessari. Des de la modèstia, però també amb tota la convicció, trasllada aquesta 
decisió a senyor José Luis Irujo. 
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El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, respon que no té 
inconvenient en atendre la seva petició perquè troba que enrocar-se en una qüestió és 
de ser molt poc intel·ligent i no vol que se li titlli d’això. A més, diu que no vol enrocar-
se en una qüestió que troba que és bastant accessòria al que s’està discutint. 
 
També diu que ho accepten pel respecte institucional que tenen cap a la figura de 
l’alcalde, tot i que consideren il·lògic que el grup que presenta les esmenes hagi de ser 
qui finalment retiri una d’elles, encara més quan el propi equip de govern l’ha acceptat. 
Tot i així, en benefici del consens, el PSC demostrarà que són intel·ligents i que estan 
per buscar el consens i no per fer electoralisme o debat de baix perfil. 
 
 
L’alcalde  diu que, amb la retirada d’aquesta esmena d’addició i amb la incorporació de 
les altres esmenes al text, es pot passar a la votació del dictamen. Abans, però, cedeix 
la paraula al senyor Xavier Javaloyes. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, agraeix al Grup 
Municipal del PSC la seva voluntat d’arribar a consensos, ja que diu que també és 
desig del seu grup arribar a consensos. Li sap greu haver de tenir aquest debat en 
aquesta Sala de Plens i no en el marc que li hauria correspost, però insisteix en que 
entre els dies 2 de febrer i el 19 de febrer han tingut 17 dies per pactar unes esmenes 
amb l’equip de govern però no amb la resta de grups municipals, i diu que era 
important perquè és sobre un tema de ciutat. 
 
Així doncs, si el PSC retira l’esmena que han demanat, el PP votarà a favor de les 
esmenes.  
 
Finalment, li diu al senyor José Luis Irujo que el seu grup segur que no fa 
electoralisme, i menys per part seva.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 3.3, 
amb la incorporació de l’esmena del Grup Municipal del PSC, de l’esmena in 
voce  del GMPP de retirar la darrera esmena d’addició, i  amb l’esmena in voce  del 
GMERC per incorporar la frase “escoltar els diferen ts agents implicats i en el 
marc del Pacte de Ciutat”, i el Ple l’aprova per 21  vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 2 vots negatius  (2 GMCUP) i, per tant, 
es declara acordat el següent: 
 
“En data 4 de novembre de 2014 s’ha rebut la notificació de l’acord adoptat pel Ple del 
Consorci Parc Central en sessió de data 23 de setembre de 2014, sol·licitant 
formalment a l’Ajuntament de Manresa i a la Junta de Compensació del Pla parcial de 
delimitació Parc Tecnològic de la Catalunya Central, l’inici dels procediments adients 
per a la modificació puntual del Pla general i, en el seu cas, les figures de planejament 
derivat i gestió urbanística per a una redefinició dels usos admesos en aquell àmbit. La 
redefinició pretesa consisteix en flexibilitzar la implantació d’activitats amb la supressió 
de l’obligació de destinar la major part de la superfície de l’establiment a R+D+I, de 
manera que permeti destinar-se a processos de producció complet; i a la vegada 
preveure que una de les qualificacions urbanístiques pugui acollir usos 
complementaris que aportin major qualitat i atractivitat al Parc.  
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El punt de partida està constituït pel “Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc 
tecnològic del Bages” signat en data 13 de juny de 2005 entre de l’Ajuntament de 
Manresa i la societat mixta “Projectes Territorials del Bages, SA”, la qual aleshores era 
propietària del 66,57% dels terrenys situats a l’indret anomenat “Serrat del Guix”. En 
aquell conveni es va preveure el desenvolupament i execució d’una actuació 
urbanística destinada a la implantació del primer Parc Tecnològic del Bages, que havia 
de reforçar el paper del Pla de Bages com a motor de les comarques centrals. 
L’actuació a més, es vinculava a l’ampliació del Parc de l’Agulla i la preservació dels 
valors ambientals de la zona. El conveni contenia una addenda, Annex 1, amb la 
determinació dels usos per a la zona del parc tecnològic, que són els que ara es volen 
redefinir.  
 
L’execució del conveni va donar lloc a la redacció, tramitació i aprovació dels 
instruments urbanístics que van permetre la conversió del sòl qualificat com a 
urbanitzable no delimitat, equipament supramunicipal, en sòl apte per a la implantació 
del parc tecnològic, i concretament a activitats destinades a la recerca, 
desenvolupament i innovació, d’acord amb l’annex adjunt al conveni.  
 
També en desenvolupament del conveni es varen constituir diferents ens amb entitats 
tant de dret públic com de dret privat, per tal d’impulsar, cooperar i coordinar les 
actuacions per a l’assoliment dels objectius fixats. Així, en data 30 de maig de 2008 es 
va constituir el Consorci urbanístic l’Agulla, format pels Ajuntaments de Sant Fruitós de 
Bages i de Manresa; i en data 22 de juny de 2009 es va constituir el Consorci “Parc 
Central”, format originàriament per l’Ajuntament de Manresa i l’associació privada 
“Parc Central”.   
 
El projecte de reparcel·lació es va aprovar definitivament en data 30 de maig de 2008 i 
les obres projecte d’urbanització van ser rebudes de forma parcial en virtut d’acta 
signada el dia 18 de juliol de 2013.  
 
En l’acord adoptat pel Consorci del Parc Central notificat a aquest Ajuntament, es 
justifica la modificació del Pla general i del Pla parcial de delimitació pel fet que l’actual 
regulació no ha propiciat la implantació d’empreses d’alt valor afegit, entre d’altres 
motius, perquè les empreses que incorporen la recerca en el seu procés productiu no 
destinen la major part de la superfície a aquesta activitat. També en el sentit d’ampliar 
els usos permesos atès que la generació i transferència de coneixement pot tenir lloc 
en qualsevol sector econòmic i no només en el tecnològic. 
 
A la vista dels esmentats suggeriments i de l’evolució de la generació d’activitat en 
aquell àmbit, des de la Secció de Planejament s’ha preparat un nou redactat de 
l’Addenda, annex 1, del conveni signat el 13 de juny de 2005. En la proposta 
d’addenda es respecten els motius que van portar a la modificació del planejament 
l’any 2006 i la redacció del pla parcial de delimitació, és a dir, la creació d’un espai que 
atragués empreses d’alt valor afegit, dedicades al camp de la recerca, 
desenvolupament i innovació, incloent també aquelles activitats complementàries que 
contribueixen a crear un entorn adequat i de qualitat. L’addenda, annex 1, ha estat 
objecte de modificacions a resultes de nous contactes amb els grups polítics 
municipals i també amb els ens implicats en el desenvolupament del sector, motiu pel 
qual cal primer retirar el dictamen que va ser informat per la Comissió Informativa de 
Territori i Paisatge i inclòs a l’ordre del dia del Ple municipal de 22 de gener de 2015. 
 
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei  d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
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febrer (TRLU), estableix com un dels principis generals de l’actuació urbanística, la 
publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanística.  
 
Així mateix, la facultat de les administracions públiques de signar pactes o convenis, 
es troba recollida a l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 de juliol, de bases de règim local, i 
l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
L’article 25 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU) disposa que els convenis urbanístics tenen naturalesa 
juridicoadministrativa, i la seva aprovació, formalització i execució es subjecta a la 
normativa reguladora de les entitats públiques. L’article següent, regula la publicitat 
dels convenis, establint que un cop aprovats, s’han de publicar en el butlletí o diari 
oficial corresponent. Quan es refereixen a instruments de planejament o de gestió que 
han de ser objecte de modificació, els convenis formen part de la documentació que 
integra la respectiva figura de planejament o gestió des de l’inici del procediment 
corresponent.  
 
La modificació de l’Addenda constituiria un pas previ –en el marc de l’article 8 TRLU–, 
en vistes a una possible modificació del Pla general d’ordenació i de l’instrument de 
planejament derivat; aquest darrer, a càrrec de la Junta de Compensació (art. 101 
TRLU). D’acord amb aquest precepte, la modificació s’ha de notificar no només a qui 
ha fet la petició si no també a la resta d’agents implicats (els dos Consorcis i Projectes 
Territorials del Bages, SA), i s’ha de signar, en el seu cas, amb la Junta de 
Compensació, com a entitat urbanística col·laboradora que aglutina les persones 
propietàries de l’àmbit d’actuació (art. 123 TRLU), sens perjudici que sigui signat 
també pels altres agents que es troben implicats amb el desenvolupament. L’addenda 
s’ha d’incorporar al document de modificació del planejament urbanístic i sotmetre a 
informació pública amb aquest (art. 104.1 TRLU). 
 
L’aprovació de la modificació de l’addenda del conveni correspon al Ple municipal, atès 
que en el seu contingut hi ha aspectes de competència d’aquest òrgan, com és la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació i també la modificació puntual Pla 
parcial de delimitació, de conformitat amb l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim i l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment  l’Alcalde, un cop informat aquest 
dictamen per la Comissió Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents 
 
ACORDS 
 
“1r. Aprovar el modificat de l’Addenda, annex 1, de l Conveni urbanístic pel 
desenvolupament del Parc tecnològic del Bages” signat en data 13 de juny de 
2005 entre l’Ajuntament de Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA, el text del 
qual s’adjunta a aquest Dictamen. 
 
2n. Donar audiència per termini d’un mes a la Junta de Compensació del Pla parcial 
de delimitació Parc Tecnològic del Bages, al Consorci del Parc Central, al Consorci 
l’Agulla i a Projectes Territorials del Bages, SA, d’acord amb allò disposat a l’article 8 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
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3r. Convocar a la Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació Parc 
Tecnològic del Bages, en la seva qualitat d’entitat urbanística col·laboradora, per a la 
signatura del modificat de l’Addenda; sens perjudici que pugui signar-se també amb 
qualsevol dels altres agents implicats.  
 
4t. Paral·lelament incoar expedient per a la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de la ciutat, en l’àmbit del Pla parcial de delimitació del Parc tecnològic del 
Bages, i incorporar en el mateix el modificat de l’Addenda, annex 1, aprovat en el 
primer punt d’acord amb allò previst a l’article 25 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme,  així com els suggeriments posats de manifest en el tràmit d’audiència 
contemplat en el segon punt.” 
  
5è.  L’Ajuntament de Manresa nomenarà per acord de Ple tant els representants de 
l’Administració Local com les persones de reconeguda solvència tècnica i professional 
en l’àmbit de les noves tecnologies o R+D+I a la Comissió Assessora que contempla el 
conveni. La proposta de les persones de reconeguda solvència tècnica i professional 
la farà l’Alcalde després d’escoltar els diferents agents implicats i en el marc del Pacte 
de Ciutat.” 
 
“CONVENI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL PARC TECNOLÒGIC DE LA 
CATALUNYA CENTRAL PARC CENTRAL 
 
ANNEX 1 
Determinacions dels usos per a la zona de Parc Tecn ològic 
 
1. Definició 
La zona destinada a Parc Tecnològic s’adreça a la implantació d’activitats, ja siguin de sectors 
emergents relacionats amb les noves tecnologies, amb independència del sector concret al 
qual pertanyin, com de sectors tradicionals productius amb necessitats dins del camp de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació. El Parc té com a objectiu dotar les empreses del 
marc adequat que les permeti desenvolupar al màxim les seves potencialitats, estimulant i 
gestionant el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions de recerca, 
empresa i mercats; impulsant la creació i creixement d'empreses innovadores mitjançant 
mecanismes d'incubació i generació centrífuga i proporcionant altres serveis de valor afegit així 
com d’espais i instal·lacions de qualitat.  
 
En el Parc Tecnològic s’hi podran instal·lar aquelles activitats que contribueixin a l’assoliment 
dels objectius definits en aquest espai. D’aquesta manera, les activitats aptes per ubicar-se en 
el Parc Tecnològic són, per una banda, aquelles empreses que la seva principal activitat és la 
investigació i el desenvolupament (R+D+I) i, per altra banda, aquelles empreses, de qualsevol 
sector econòmic, que presentin un perfil eminentment innovador i qualificat, entenent-se com a 
tal, aquelles que es caracteritzen per reunir tots els requisits següents: 

• Inverteixen, en el desenvolupament de la pròpia activitat, un percentatge rellevant de 
recursos vinculats a l’R+D+I. 

• Generen un alt valor afegit 
• Fan ús de mà d’obra qualificada 
• Treballen amb un producte propi diferenciat 

 
Tanmateix, amb la finalitat de possibilitar-hi la localització d’altres usos complementaris al 
conjunt del Parc Tecnològic que aportin valor afegit i contribueixin a la creació d’un entorn 
adequat i de qualitat, es preveu que, en un percentatge màxim del 25% del sostre total del Parc 
Tecnològic, puguin destinar-se als altres usos que es defineixen. 
 
2. Condicions d’ús  
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Les condicions d’ús s’estableixen amb la finalitat de possibilitar la implantació d’activitats 
econòmiques, tant de sectors tradicionals com emergents, que quedin emmarcades en els 
objectius establerts en l’apartat 1, amb les limitacions fixades en el mateix apartat. 
Als efectes de la seva distribució dins del sector del Parc Tecnològic, es determina la seva 
localització en el Parc en funció de les dues tipologies edificatòries fixades pel planejament 
vigent –les naus tecnològiques i edificis de serveis complementaris-. 
 
El planejament derivat, amb la finalitat de garantir la presència d’usos mixtos, determinarà 
l’establiment d’un percentatge màxim d’ocupació per un sol ús específic en el global del sostre 
permès per als edificis de serveis complementaris.  
 
Relació d’usos admesos 
 

• Serveis avançats  
Comprèn aquelles activitats vinculades a recerca, desenvolupament i innovació a nivell 
científic i tecnològic. També comprèn aquelles activitats que desenvolupen processos 
productius amb tecnologia avançada, amb alt valor afegit i que destinen un percentatge 
rellevant d’inversió a la recerca, al desenvolupament de nous productes, a la innovació i al 
disseny aplicat. Inclou les activitats complementàries i de servei vinculades a l’ús principal. 
Atès que es tracta d’un ús transversal que pot encabir diferents sectors d’activitat 
econòmica, sempre que s’ajustin als objectius establerts a l’apartat 1, es fixen les següents 
limitacions: 
 
- Activitats que, per raó del seu procés productiu, les característiques de les matèries 

manipulades i/o emmagatzemades, o del seu volum, no tinguin impacte paisatgístic ni 
ambiental. 

- Als edificis de serveis complementaris, els usos de serveis tecnològics que s’implantin 
només podran ser assimilables al d’indústria urbana. 

 
Altres usos 
Amb l’objectiu de possibilitar altres usos complementaris al conjunt del Parc Tecnològic 
que aportin valor afegit i contribueixin a la creació d’un entorn adequat i de qualitat, i 
amb la limitació establerta en l’apartat 1, de fins a un percentatge màxim del 25% del 
sostre total del Parc Tecnològic, també es podran admetre els usos següents: 

 
• Oficines  
Comprèn totes aquelles activitats administratives i burocràtiques de qualsevol naturalesa. 
En les naus tecnològiques, es preveu com a ús específic quan s’ajusten als objectius 
relacionats a l’apartat 1 o quan, alternativament, desenvolupen les tasques administratives 
de suport de les empreses vinculades al Parc Tecnològic. Als edificis de serveis 
complementaris, es preveu com a ús específic en la proporció adequada per aportar 
qualitat i valor afegit al Parc. 

• Hoteler 
Comprèn els serveis relacionats amb l'allotjament temporal de persones en la modalitat 
d’hotel, sempre que la seva activitat ofereixi al servei del Parc Tecnològic, inclosos espais 
complementaris a l’activitat empresarial i educativa que es pugui desenvolupar en el Parc 
(sales de reunions de lloguer, sales de conferències, sales de recepcions.....). Es preveu 
com a ús específic en els edificis de serveis complementaris. 

• Restauració 
Comprèn els establiments o espais oberts al públic on es consumeixen aliments i begudes. 
Es preveu com a ús complementari a la zona de naus i com a ús específic en els edificis de 
serveis complementaris, en la proporció adequada per aportar qualitat i valor afegit al Parc. 

• Educatiu  
Comprèn l'ensenyament de coneixements a les persones, sigui quina sigui la seva 
modalitat, que es desenvolupi en l’àmbit de la recerca, innovació i/o transferència de 
coneixement. Es preveu com a ús complementari en el conjunt del Parc Tecnològic quan 
és al servei d’una activitat de Serveis tecnològics i com a ús específic quan el seu abast 
s’ajusta als objectius relacionats a l’apartat 1. 
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• Cultural i associatiu  
Comprèn les activitats de tipus cultural així com les activitats de naturalesa social que 
tinguin com a objectiu contribuir a la dinamització del Parc Tecnològic. Es preveu com a ús 
específic en els edificis de serveis complementaris, en la proporció adequada per aportar 
qualitat i valor afegit al Parc. 

• Esportiu  
Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica dels exercicis de cultura física i 
esports, quan estiguin vinculades al servei i millora del Parc Tecnològic. Es preveu com a 
ús complementari en els edificis de serveis complementaris. 

• Aparcament  
S’admet com a ús complementari associat a les necessitats d’aparcament de vehicles dels 
treballadors i usuaris del Parc Tecnològic. 

 
3. Òrgan de gestió i control 
El desenvolupament del Parc Tecnològic es regirà per una Comissió Assessora que serà 
integrada per un màxim de quinze membres. En formaran part persones de reconeguda 
solvència tècnica i professional en l’àmbit de les noves tecnologies o R+D+I, representants de 
les administracions local i autonòmica, del Centre Tecnològic de Manresa, de la UPC, de la 
FUB, d’Althaia, de la patronal, dels sindicats i dels col·legis professionals d’arquitectes i 
enginyers.  
Els objectius de la Comissió Assessora són els següents: 
• Informar de forma preceptiva, sobre la idoneïtat dels projectes empresarials per implantar-

se en el Parc.  
• Informar sobre les propostes arquitectòniques per tal d’assegurar el compliment de les 

directrius fixades en el planejament i garantir la seva integració en l’entorn. 
• Proposar l’actualització de la relació d’activitats permeses compatibles i els paràmetres de 

valoració. 
• Interpretar en casos de dubte o imprecisió, si una activitat s’ajusta als objectius del Parc 

Tecnològic i actuar, si s’escau, de comitè de selecció. 
• La Comissió Assessora podrà emetre informes previs a la llicència per a validar la 

compatibilitat de les empreses amb els criteris establerts per a l’admissibilitat d’empreses al 
Parc Tecnològic.” 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 1/2015 dins del Pressupost municipal v igent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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Primer. - Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per 
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2016. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2015 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen i creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 1/2015 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 
 

 
 
 
 
 



 
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2015 39 

 

 
 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda  i Governació, informa que el 
dictamen fa referència a les següents modificacions de crèdit: 
 

- 100.000,00€ corresponents a reforçar les quatre propostes del pressupost 
participatiu per  un import de 25.000,00€ per a cadascuna d’elles. 

- 25.000,00€ per tal de reforçar partides corresponents al manteniment 
d’elements de seguretat i de subministraments del Palau Firal. 

- 58.616,00€ per habilitar crèdit per a les escomeses de l’Institut de Cal Gravat. 
- 4.000,00€ per reforçar una compra de mobiliari en l’espai per a la gent gran de 

l’Ateneu de les Bases.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 12  abstencions (3 GMPSC, 2 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aut orització del canvi de 

destinació de dues finques dels antics jutjats de M anresa per tal d’ubicar-
hi un edifici corporatiu de la Generalitat de Catal unya. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 6 de 
febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa va cedir a la Generalitat de Catalunya les finques registrals 
4.554-N i 2.835-N, inscrites en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, la qual 
cosa es va formalitzar mitjançant escriptura pública atorgada davant la notària 
Inmaculada Domper Crespo, en data 9 de febrer de 2000. Les esmentades finques, 
juntament amb la finca situada a la Baixada de La Seu, núm. 2, propietat de la 
Generalitat de Catalunya (finca registral 41.483), formen part del complex dels antics 
Jutjats de Manresa. 
 
II. Des de la posada en funcionament del nou Palau de Justícia ubicat al passeig del 
Riu de Manresa, les dependències judicials situades entre els carrers de la Baixada de 
la Seu i Codinella resten buides i sense cap destinació. 
 
III. En data 29 de gener de 2015 (NRE 6155), ha tingut entrada un ofici de la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es posa de 
manifest l’interès del Departament de la Presidència sobre l’immoble, a fi i efecte 
d’ubicar-hi el futur edifici corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya 
Central. 
 
IV. En el mateix ofici es demana a l’Ajuntament de Manresa que, en cas d’estar 
conforme amb la nova finalitat a què es volen destinar les finques, s’emeti un acord del 
Ple de la Corporació autoritzant la nova destinació. 
 
V. Per part de l’Ajuntament es considera molt positiu per a l’interès públic el fet que 
l’antic edifici dels jutjats sigui utilitzat com a edifici corporatiu de la Generalitat de 
Catalunya a la Catalunya Central, motiu pel qual es mostra favorable a la proposta 
plantejada. 
 
VI. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions, ha emès un informe en data 6 de febrer de 2015, en el qual 
conclou que l’autorització a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya per al canvi de destinació de les finques de referència, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
L’article 3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administració comú, estableix que “les 
administracions públiques, en les seves relacions, es regeixen pel principi de 
cooperació i col·laboració.” 
 
Així mateix l’article 4.1 de la mateixa Llei, en el seu apartat d) estableix que “les 
administracions públiques actuen i es relacionen d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional i, en conseqüència, estan obligades a prestar, en l’àmbit propi, la 



 
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2015 41 

cooperació i l’assistència actives que les altres administracions puguin demanar per a 
l’exercici eficaç de les seves competències”.  
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer.- AUTORITZAR la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya perquè dugui a terme els tràmits necessaris per procedir al canvi de 
destinació de les finques registrals 4.554-N i 2.835-N, inscrites en el Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa, a fi i efecte d’ubicar-hi el futur edifici corporatiu de la 
Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central. 
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa perquè pugui 
signar els documents administratius o notarials que siguin necessaris per formalitzar el 
canvi autoritzat en el punt anterior.” 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat de Govern ació,  informa que el dictamen 
proposa autoritzar el canvi de destinació de dues finques dels antics jutjats, juntament 
amb la finca situada a la Baixada de la Seu núm. 2, propietat de la Generalitat de 
Catalunya, que formen part del complex dels antics jutjats de Manresa.  
 
Davant l’interès del Departament de la Presidència d’aquests immobles per ubicar el 
futur edifici corporatiu de les delegacions territorials de la Generalitat de Catalunya a la 
Catalunya Central que es consideri adients, es fa necessària l’autorització de la 
sol·licitud realitzada per la Generalitat de Catalunya i l’aprovació del canvi de 
destinació de les finques.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres present s i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cor recció d'errades materials 

de l'acord plenari del dia 20 de novembre de 2014, sobre la cessió gratuïta 
de domini d'una finca de titularitat municipal a fa vor del Consorci 
Urbanístic L’Agulla. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 6 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
I. Pel Ple de la Corporació, en sessió de 20 de novembre de 2014, fou adoptat l’acord 
següent: 
 
“Primer.-  CEDIR gratuïtament a favor del CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA el 
domini de la finca inscrita a l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.154, que respon a la 
descripció següent: 
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*ELS NOMS S’HAN OMÈS EN APLICACIÓ A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

� Descripció:  Terreny de 190.676,96 m2 de superfície i de forma irregular, destinat a 
futur parc supramunicipal, que es correspon amb les parcel·les 44 (parcialment), 45, 46 
i 81 del polígon 3 de Rústica de Sant Fruitós de Bages. 

 
� Límits:  Al nord, amb les finques de XXX i XXX; al sud, part amb el terreny de la 

Generalitat de Catalunya ocupada pels Bombers i part amb la carretera de Vic; a  l’est, 
amb les finques del Sr. XXX i XXX; i a l’oest, part amb el límit del terme municipal de 
Manresa, i part amb camí públic. 

 
� Dades urbanístiques:   

 
Classificació: Sòl No Urbanitzable, regulat en el capítol 6 del Pla general de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Qualificació:  Terreny inclòs dins del Pla especial Àrea de l’Agulla, PE 10 (art. 205 del 
Pla general de Sant Fruitós de Bages), per a sòl d’ús públic i col·lectiu d’abast 
comarcal, pendent de desenvolupar. 
 

� Títol:  Correspon a l’Ajuntament de Manresa, per l’Acta de Cessió de 20 de desembre 
de 2006, per la qual el Sr. xxx, en representació de Projectes Territorials del Bages SA, 
cedeix la finca indicada a l’Ajuntament de Manresa, representat per l’alcalde president 
senyor Josep Camprubí Duocastella, i assistit pel  secretari de l’Ajuntament de 
Manresa senyor Alfred Lacasa Tribó, que actuà com a fedatari públic. 

 
� Inscripció registral:  

La finca consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Manresa, Tom 3.270, 
Llibre 209, Full 109, Finca 7.756 de Sant Fruitós de Bages, restant pendent d’inscripció 
a favor de l’Ajuntament de Manresa.  
 

� Dades cadastrals:   
Referències: Tot i que en la descripció registral consta que aquesta finca està formada 
per les parcel·les cadastrals 44, 45, 46, 81 i 85 del polígon 3 de rústica de Sant Fruitós 
de Bages, s’ha pogut comprovar que les parcel·les cadastrals que realment formen part 
d’aquesta són les parcel·les 44 (parcialment), 45, 46 i 81. 
 

� Càrregues:  No consten càrregues ni gravàmens. 
 
� Qualificació jurídica:  Bé Patrimonial. 

 
� Valoració:  724.572,45  euros. 

 
La finca objecte de cessió es correspon amb la que es contempla en el plànol adjunt 
amb aquest dictamen.  
 
Segon.-  FIXAR com a condicions de la cessió acordada en el punt anterior, les 
següents: 
 

1. La finca que se cedeix s’ha de destinar exclusivament a la creació d’un gran 
parc supramunicipal, en el termes i les condicions establertes en el conveni 
urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la societat Projectes 
Territorials del Bages SA en data 13 de juny de 2005 que s’adjunta amb aquest 
dictamen. 

 
2. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat, revertirà automàticament de 
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ple dret a favor de l’Ajuntament, en els termes que resulten de l’article 50 del 
RPEL. 
 
3. Així mateix, operarà la reversió automàtica de la finca cedida, amb les 
instal·lacions i construccions existents sobre ella, a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, en el cas que es produeixi la dissolució del CONSORCI URBANÍSTIC 
L’AGULLA. En aquest cas, la reversió es produirà per la simple aportació del 
certificat de dissolució del consorci o, si escau, amb la certificació que acrediti 
la baixa del consorci en el Registre d’Ens Locals de Catalunya. 
 
 

Tercer.-  FACULTAR l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa per signar els 
documents administratius o notarials que siguin necessaris per formalitzar la cessió de 
la finca acordada en el punt primer, fins a la seva inscripció en el registre de la 
propietat.” 
 
II. Posteriorment, s’ha constatat l’existència d’una errada material pel que fa a la 
superfície de la finca, així com en el plànol adjunt al dictamen, atès que la superfície 
real és de 184.437,96 m2 en comptes dels 190.676,96 m2 esmentats en el dictamen 
aprovat. Així mateix, existeix una errada en la informació sobre la inscripció registral, 
atès que la finca està degudament inscrita a nom de l’Ajuntament de Manresa i no pas 
pendent d’inscripció a favor de l’Ajuntament. I, finalment, cal adaptar la valoració de la 
finca a la nova superfície, passant de 724.572,45 euros a 700.864,25 euros. 
 
III. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic, en data 6 de febrer de 2015, on fa 
constar que l’esmena d’errades materials del dictamen de 20 de novembre de 2014, 
s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet a 
l’administració rectificar, d’ofici o a instància de part, els errors materials existents en 
els actes administratius. 
 
2. Òrgan competent i quòrum qualificat. L’òrgan competent per acordar l’esmena 
d’errades materials ha de ser el mateix que ha dictat l’acte esmenat. En conseqüència 
correspon al Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del TRLMRLC 
i 41.1 del RPEL. 
 
L’adopció de l’acord requereix el quòrum de votació especial de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 114.3 lletra 
n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 

CORREGIR les errades materials constatades en l’acord de Ple de 20 de novembre de 
2014 assenyalades en l’antecedent segon d’aquest dictamen i, en conseqüència, 
modificar l’acord, que queda redactat de la forma següent: 
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“Primer.-  CEDIR gratuïtament a favor del CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA el 
domini de la finca inscrita a l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.154, que respon a la 
descripció següent: 
 

� Descripció:  Terreny de 184.437,96 m2 de superfície i de forma irregular, destinat a 
futur parc supramunicipal, que es correspon amb les parcel·les 44 (parcialment), 45, 46 
i 81 del polígon 3 de Rústica de Sant Fruitós de Bages. 

 
� Límits:  Al nord, amb les finques de XXX i XXX; al sud, part amb el terreny de la 

Generalitat de Catalunya ocupada pels Bombers i part amb la carretera de Vic; a  l’est, 
amb les finques del Sr. XXX i XXX; i a l’oest, part amb el límit del terme municipal de 
Manresa, i part amb camí públic. 

� *ELS NOMS S’HAN OMÈS EN APLICACIÓ A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

� Dades urbanístiques:   
 
Classificació: Sòl No Urbanitzable, regulat en el capítol 6 del Pla general de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Qualificació:  Terreny inclòs dins del Pla especial Àrea de l’Agulla, PE 10 (art. 205 del 
Pla general de Sant Fruitós de Bages), per a sòl d’ús públic i col·lectiu d’abast 
comarcal, pendent de desenvolupar. 
 

� Títol:  Correspon a l’Ajuntament de Manresa, per l’Acta de Cessió de 20 de desembre 
de 2006, per la qual el Sr. XXX, en representació de Projectes Territorials del Bages 
SA, cedeix la finca indicada a l’Ajuntament de Manresa, representat per l’alcalde 
president senyor Josep Camprubí Duocastella, i assistit pel  secretari de l’Ajuntament 
de Manresa senyor Alfred Lacasa Tribó, que actuà com a fedatari públic. 

 
� Inscripció registral:  

La finca consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Manresa, Tom 3.270, 
Llibre 209, Full 109, Finca 7.756 de Sant Fruitós de Bages.  
 

� Dades cadastrals:   
Referències: Tot i que en la descripció registral consta que aquesta finca està formada 
per les parcel·les cadastrals 44, 45, 46, 81 i 85 del polígon 3 de rústica de Sant Fruitós 
de Bages, s’ha pogut comprovar que les parcel·les cadastrals que realment formen part 
d’aquesta són les parcel·les 44 (parcialment), 45, 46 i 81. 
 

� Càrregues:  No consten càrregues ni gravàmens. 
 
� Qualificació jurídica:  Bé Patrimonial. 

 
� Valoració:  700.864,25  euros. 

 
La finca objecte de cessió es correspon amb la que es contempla en el plànol adjunt 
amb aquest dictamen. 
 
Segon.-  FIXAR com a condicions de la cessió acordada en el punt anterior, les 
següents: 
 

1. La finca que se cedeix s’ha de destinar exclusivament a la creació d’un gran 
parc supramunicipal, en el termes i les condicions establertes en el conveni 
urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la societat Projectes 
Territorials del Bages SA en data 13 de juny de 2005 que s’adjunta amb aquest 
dictamen. 
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2. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat, revertirà automàticament de 
ple dret a favor de l’Ajuntament, en els termes que resulten de l’article 50 del 
RPEL. 
 
3. Així mateix, operarà la reversió automàtica de la finca cedida, amb les 
instal·lacions i construccions existents sobre ella, a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, en el cas que es produeixi la dissolució del CONSORCI URBANÍSTIC 
L’AGULLA. En aquest cas, la reversió es produirà per la simple aportació del 
certificat de dissolució del consorci o, si escau, amb la certificació que acrediti 
la baixa del consorci en el Registre d’Ens Locals de Catalunya. 
 

Tercer.-  FACULTAR l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa per signar els 
documents administratius o notarials que siguin necessaris per formalitzar la cessió de 
la finca acordada en el punt primer, fins a la seva inscripció en el registre de la 
propietat.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge, manifesta que 
en sessió del 20 de novembre de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar la  cessió 
del domini d’una finca de titularitat municipal a favor del Consorci Urbanístic l’Agulla. 
 
Informa que s’ha detectat una errada material, ja que es va incloure en aquest àmbit la 
superfície de terreny que ocupa el parc de bombers, per tant la superfície real és de 
184.437,96 m2 en comptes dels 190.676,96 m2 esmentats en el dictamen que es va 
aprovar. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.2  a votació i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres pres ents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases específiques 

reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associaci ons de comerciants de 
Manresa per a l’any 2015. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, de 4 de febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“El pla de govern del mandat 2011-2015 inclou el Programa de suport i impuls a 
l’activitat econòmica, el qual fixa com a objectiu, entre altres, la promoció del comerç 
com a sector estratègic de la ciutat. 
 
La competitivitat i millora constant de les empreses comercials ha d’anar 
acompanyada d’una actuació col·lectiva i associativa per tal que les zones comercials 
esdevinguin àrees organitzades, atractives i dinàmiques. Per tant, l’Ajuntament pretén 
potenciar l’associacionisme i la cooperació entre les empreses que operen en un 
mateix àmbit, mitjançant el suport econòmic a les activitats i serveis que desenvolupin. 
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En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals 
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria. 
 
En aquest marc jurídic i de procediment, el Servei d'Activitat Econòmica i Promoció de 
la Ciutat de l’Ajuntament de Manresa proposa aprovar les bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions per a les associacions de comerciants, 
segons es detalla: 
 
Codi 
convocatòria 

Denominació  Dotació  
econòmica 

Aplicació pressupostària  

COM1/2015.1 
Activitats de les associacions de 
comerciants 

11.000,00 € 
4314 48900 5.000,00 € 
4314 48910 6.000,00 € 

 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament 
d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a l’any 2015, les quals 
s’adjunten a l’annex d’aquest dictamen. 
 
Segon.-  Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop 
transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o 
impugnacions.” 
 
ANNEX 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A LES ASSOCIACIONS DE 
COMERCIANTS DE MANRESA 
 
1. Definició i objecte del programa. El programa de concessió de subvencions té la 
denominació i codi que s’indiquen: 
 
Codi 
convocatòria 

Denominació  Dotació  
econòmica 

Aplicació pressupostària  

COM1/2015.1 
Activitats de les associacions de 
comerciants 11.000,00 € 

4314 48900 5.000,00 € 
4314 48910 6.000,00 € 

 
L’objecte d’aquest programa és fomentar la cooperació entre les empreses comercials que 
comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d’impulsar activitats col·lectives. Les 
sol·licituds hauran de justificar la seva idoneïtat, interès públic i rellevància en termes d’impuls i 
millora de la zona comercial, mitjançant la presentació d’un projecte descriptiu. 
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2. Tramitació dels expedients. Serà òrgan instructor el/la regidor/a delegat/da en matèria de 
comerç. Existirà una comissió qualificadora que avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà 
les subvencions a atorgar. Formaran part d’aquesta comissió, a més de l’òrgan instructor, el 
cap de Secció d’Activitat Econòmica i el cap d’Unitat de Mercats i Fires. Un cop finalitzat el 
termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la 
comissió qualificadora. Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant 
la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques, el termini de presentació 
de la documentació addicional que es consideri oportuna i el termini de justificació. 
 
3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds es 
fixarà en la resolució que aprovi la convocatòria. Les sol·licituds s’hauran de presentar al 
registre general de l’Ajuntament (Plaça Major 1, planta baixa). 
 
4. Obligacions dels beneficiaris.  Els beneficiaris hauran d’incloure en tota informació i 
publicitat que facin del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc 
de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb 
el suport d’aquesta institució. Així mateix, els beneficiaris es sotmeten a les actuacions de 
comprovació i controls financers que l’Ajuntament consideri necessaris, i hauran de col·laborar 
en el seguiment o demanda d’informació. 
 
5. Justificació i pagament dels ajuts. Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a justificar 
l’execució de l’activitat subvencionada en els termes que estableixi la resolució d’atorgament. El 
pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada finalitzada l’activitat subvencionada, 
prèvia presentació per part dels beneficiaris de la corresponent justificació. 
 
6. Crèdit pressupostari.  S’atorgaran ajuts per un import total conjunt de fins a 11.000,00 €, 
que es faran efectius amb càrrec a les aplicacions 4314 48900 i 4314 48910 del pressupost 
municipal. 
 
7. Import dels ajuts.  Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l’import dels 
ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada 
projecte. En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost total de 
l’activitat subvencionada. 
 
8. Beneficiaris.  Es poden acollir a la convocatòria les associacions de comerciants legalment 
constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
9. Conceptes subvencionables.  Es poden demanar ajuts per als següents tipus d’actuacions: 
 
a. Serveis que presti l’entitat tant a clients (repartiment a domicili, sistemes de fidelització, 

etc.) com als establiments associats (formació, assessorament, borsa de treball, etc.). 
S’exclouen els tiquets d’aparcament i els regals de sorteigs. 

b. Projectes innovadors que contribueixin a la millora general del teixit comercial i la seva 
capacitat d’atracció de clients, especialment aquells que incideixin en l’actuació conjunta de 
diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i restauració, cultura,...), l’interès 
social o mediambiental. 

c. Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el mix 
comercial de la zona, l’ocupació de locals buits i evitar el trencament del continu comercial. 

d. Accions de comunicació i promoció de l’oferta comercial i els serveis que presta l’entitat. 
e. Fires, festes i activitats d’animació del carrer. 
f. Despeses d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal. 
 
El període elegible és entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 
 
10. Criteris de valoració. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i la 
determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació 
màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica. 
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a. Qualitat i rigor de la documentació presentada (60 punts) 
b. Índex d’afiliació de l’entitat en el seu àmbit territorial (10 punts) 
c. Ingressos propis anuals de l’entitat (10 punts) 
d. Implicació i col·laboració de l’entitat en projectes i iniciatives municipals (20 punts) 
 
11. Documentació a presentar.  Es formalitzarà la sol·licitud mitjançant la presentació dels 
documents que s’indiquen, d’acord amb els models normalitzats que facilitarà l’Ajuntament: 
 
a. Escrit de sol·licitud 
b. Descripció del projecte i pressupost detallat de despeses i ingressos 
c. Certificats positius de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, o bé declaració responsable 

del representant de l’entitat en el sentit de no trobar-se obligada a la presentació dels 
esmentats documents 

d. Domiciliació bancària 
e. Declaració de subvencions rebudes, de l’Ajuntament o altres administracions, al llarg dels 

darrers tres anys, i de l’obligació de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat 

f. NIF, estatuts inscrits al registre corresponent, certificat de composició de la junta directiva i 
poders de representació, i fotocòpia del DNI del representant legal 

g. Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació 

h. Relació detallada dels associats de l’entitat 
i. Descripció i indicadors d’activitat de l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota fixa i 

variable per associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats desenvolupades, 
etc. 

 
12. Aplicació supletòria. En tot el que no prevegin aquestes bases, hi serà d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació de les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en concepte d’activitats de les 
associacions de comerciants. 
 
Diu que aquest any hi ha una dotació econòmica d’onze mil euros, i es regulen els 
mateixos terminis i les obligacions dels beneficiaris. Seguidament enumera els 
conceptes subvencionables:  

- Les actuacions de serveis que presti l’entitat tant a clients com als establiments 
associats, excloent tiquets d’aparcament i regals de sortejos. 

- Projectes innovadors que contribueixin a la millora del teixit comercial. 
- Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el 

mix comercial de la zona. 
- Accions de comunicació i promoció. 
- Fires, festes i activitats. 
- Despeses d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal. 

 
En relació al període elegible, diu que és entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
d’aquest any 2015. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GM ERC i 2 GMPxC) i 8 
abstencions (3 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant , esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
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5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
5.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un rec oneixement de crèdit 

extrajudicial a favor d’Aigües de Manresa, SA, per import de 88.632,11 €, 
per l’execució de les obres corresponents a la 2a. fase de les actuacions 
de millora en els barris de Les Escodines i La Balc onada. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 6 de 
febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“I.- Antecedents  
 
1. En  data 30/07/2014 l’AJUNTAMENT DE MANRESA i ALTHAIA, XARXA ASSISTENCI AL 

UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA , van subscriure un conveni de 
col·laboració per a la realització de diverses actuacions en les vies públiques afectades per 
les obres d’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. En el Pacte tercer del 
Conveni s’establia el compromís de l’Ajuntament de contractar al seu càrrec, directament o 
mitjançant encàrrec de gestió a un organisme, empresa o entitat pública pertanyent a 
l’Ajuntament, l’execució de les obres complementàries i de millora que s’especificaven a la 
Memòria PRU.OBU 1406, aprovada per la Junta de Govern Local de 29/07/2014, per un 
pressupost total de 88.632,11 € (IVA inclòs)  

 
2. La Junta de Govern Local del dia 30/07/2014 va encarregar a la societat anònima municipal 

AIGÜES DE MANRESA,S.A. l’execució de les obres esmentades a l’apartat 1, per l’import 
màxim de 88.632,11 €. L’encàrrec es condicionava a la resolució favorable  de la sol·licitud 
de subvenció formulada a la Diputació de Barcelona, dins del Programa Complementari de 
Suport a les Inversions financerament sostenibles. 

 
3. La Cap de Secció d’Obra Pública ha emès informe en data 4/12/2014, deixant constància 

que les obres s’havien executat de forma correcta i es donaven per finalitzades. 
 
4. En data 15/01/2015 la societat Aigües de Manresa, SA ha emès la factura 140683, 

corresponent als treballs realitzats, per un import de 88.632,11 €. 
 
5. En escrit  del Cap de l’Oficina  de Contractació,Compres, Gestió Patrimonial i Inversions de 

20/01/2015 es manifesta que la sol·licitud de subvenció no va arribar a verificar-se i, això no 
obstant, les obres es van dur a terme fins a la seva recepció amb caràcter satisfactori, i 
proposa l’aprovació de la despesa per la modalitat de reconeixement de crèdit. 

 
6. En el pressupost municipal de l’exercici 2015 hi figura l’aplicació pressupostària 

151.22.741.0014, procedent dels romanents de l’exercici 2014, amb consignació i 
finançament suficient per atendre l’obligació que es proposa aprovar.  

 
II.- Fonaments jurídics 
 
1. El reconeixement de crèdit extrajudicial constitueix la materialització d’un dret 

d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb vulneració de 
les normes de competència i procediment. 
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2. Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, l’efectiva 
realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien responsabilitat 
patrimonial en base al principi de l’enriquiment injust. 

 
3. L’article 179 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, disposa que 

existeix una única forma d’eliminar les possibles responsabilitats pels fets enumerats a 
l’article 177, i que és la d’haver salvat la seva actuació en l’expedient mitjançant 
l’observació escrita sobre la improcedència o il·legalitat de l’acte o resolució.  

 
4. Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, 

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

 
D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats,  el tinent d’alcalde, president de l’Àrea de 
Territori i Paisatge proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD : 
 

Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un 
crèdit extrajudicial en favor del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i 
informat pel responsable del servei. 
 
Creditor :      AIGÜES DE MANRESA,S.A. 
                      NIF: A08294282 
Adreça:          Plana de l’Om,6,3r-3a.- 08241 MANRESA 

Concepte:    Execució de les obres corresponents a la 2a fase de les Actuacions 
de millora en els Barris de Les Escodines i La Balconada, segons encàrrec de 
gestió  acordat per la Junta de Govern Local del dia 1 d’agost de 2014. 

Factura:        140683 
Import:           88.632,11 €, IVA inclòs” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge, manifesta que 
el dictamen fa referència a les actuacions realitzades a les vies públiques afectades 
per les obres d’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, mitjançant conveni 
subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i Althaia. 
 
En aquest conveni s’establia el compromís per part de l’Ajuntament de Manresa d’una 
encomana de gestió per un import de 88.632,11€ (IVA inclòs). 
La Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2014 va aprovar l’encomana de gestió a la 
societat Aigües de Manresa, SA. 
 
Informa que atès que es preveia rebre una subvenció per part de la Diputació de 
Barcelona dins el Programa Complementari de Suport a les Inversions financerament 
sostenibles, i com que aquesta no va arribar en el moment en què estava finalitzada 
l’obra, per això ha estat necessari tramitar el reconeixement de crèdit per fer front a la 
factura presentada per Aigües de Manresa, SA. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GM PSC, 2 GMERC, 2 GMPP, 2 
GMPxC i 2 GMPxC) i 1 abstenció ( 1 GMPP) i, per tan t, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Xavier Javaloyes, del G MPP, es trobava fora de la 
sala en el moment de la votació. 
 
 
5.1.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un rec oneixement de crèdit 

extrajudicial a favor de Reformes Cadí, SL, per imp ort de 19.844 euros, 
per diversos treballs realitzats al conjunt edifica tori situat al carrer Doctor 
Esteve, 5-7, 9-11 i 13  i carrer Sarret Arbós, 33-3 6. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 3 de febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
1. L’empresa REFORMES CADÍ SL, ha presentat una factura en aquest Ajuntament   

per un import total de 19.844,00 euros IVA inclòs, pels treballs efectuats en el 
conjunt edificatori del carrer Doctor Esteve, 5-7, 9-11 i 13 i carrer Sarret i Arbós, 
consistents en:  

 
� Netejar totes les restes orgàniques que hi ha a l’interior de l’edifici, especialment dels 

baixos del c/ Dr. Esteve, núm. 13. 
� Tapiar totes les entrades d’accés a l’edifici, tant escales de veïns, com els pisos que 

tenen accés directe per planta baixa. També la resta d’obertures (finestres i balconeres) 
de façana principal i posterior, a nivell de planta baixa i les d’alçada inferior a 2,50 metres 
del primer pis, atès el fort desnivell que presenta el carrer, que puguin permetre l’accés 
fàcilment des de l’exterior. Aquest tancament caldrà realitzar-lo amb maons, per tal de 
garantir la seva efectivitat. 

� Netejar els patis posteriors, així com els corresponents desguassos per tal d’evitar 
l’entrada d’aigua a l’edifici. 

 
2. Les actuacions esmentades s’han fet amb caràcter d’urgència perquè l’edificació 

presentava risc i perill per als estadants.  
 
3. En data 29 de gener de 2015, l’Arquitecta tècnica municipal ha emès un informe, en 

el qual s’indica que s’acredita l’efectiva realització de les obres, proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa REFORMES CADÍ SL, per un 
import total de 19.844,00 euros IVA inclòs. 

 
Fonaments jurídics 
 
1. El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret 
d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb vulneració 
de les normes de competència i procediment. 
 
2. Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien 
responsabilitat patrimonial en base a l’enriquiment injust. 
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3. Els articles 179 i 180 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre General Pressupostària, 
aquests estableixen que existeix una única forma d’eliminar les responsabilitats 
derivades dels articles anteriorment exposats, i que és la de que “hayan salvado su 
actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la 
improcedencia o ilegalidad del acto o resolución”.  
 
4. De conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, i l’article 
23.1.e) del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
5. A la partida 1511360002  existeix consignació suficient per atendre l’obligació 
derivada del reconeixement de crèdit que es proposa. 
 
6. Els Serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs 
i/o prestat els serveis de què es tracta.  
 
Ramon Bacardit Reguant, tinent d'alcalde regidor delegat d'Urbanisme, Paisatge i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
Acord 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pels Serveis jurídics municipals. 
 
Creditor :  REFORMES CADÍ SL  NIF-B63439384 
Import : 19.844,00 € IVA inclòs 
Partida : 1511360002 
Concepte :  Treballs de tapiar l’accés del conjunt edificatori situat al carrer Doctor Esteve 5-7, 

9-11 i 13 i carrer Sarret i Arbós, segons descripció que consta en l’informe tècnic 
de data 29 de gener de 2015 i en l’antecedent número 1 d’aquest dictamen.” 

 
 
El senyor Miquel Davins, regidor delegat d’Habitatg e i Rehabilitació, manifesta 
que el dictamen fa referència a un expedient de modificació de crèdits per fer front a 
una factura per un import de 19.844,00€, pels treballs realitzats al carrer Doctor 
Esteve, núm. 5-7, 9-11 i 13, i al carrer Sarret i Arbós de Manresa. 
 
Recorda que en data 27 d’octubre de 2014, es va resoldre ordenar unes mesures 
provisionals per garantir la seguretat de persones i béns, i en data 11 de novembre de 
2014 es va resoldre ordenar l’execució subsidiària de les mesures provisionals i el 
desallotjament dels habitatges. 
  
Tenint en compte el perill de l’edificació per a les persones que l’ocupaven, era molt 
urgent executar les mesures ordenades, i no es va poder seguir el procediment  
administratiu de contractació. Per aquest motiu es va encarregar a l’empresa 
Reformes Cadí, SL, l’execució urgent dels treballs de neteja de restes orgàniques, 
tapiat d’accessos i obertures, i neteja dels patis posteriors i desguassos. 
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Demana el vot favorable al dictamen per aprovar el crèdit extrajudicial per un import de 
19.844,00€ (IVA inclòs) a favor de Reformes Cadí, SL. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GM PSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, esdev é acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau , de l’Estudi de Detall  de la 

Parcel·la 1.6a – Avinguda Universitària (La Joncade lla). 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i  Paisatge, de 6 de 
febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“En data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
“l’Estudi de Detall Parcel·la 1.6a – Av. Università ria (La Joncadella)” , redactat per la 
Enginyeria SociProfat, SL i promogut per Restaurantes McDonald’s, SAU, d’acord amb els 
articles 64 i 66 del DL 1/1990, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística; d’aplicació en virtut de la DT 11a del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost). Així mateix s’acordà sotmetre el document a 
informació pública per termini de 20 dies, i a la vegada es condicionava l’aprovació 
definitiva a la presentació d’un nou document que resolgués les prescripcions 
assenyalades pels serveis tècnics municipals. 
 
L’expedient ha estat sotmès a un informació pública pel termini assenyalat, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província  de 22 de desembre de 2014 i en 
el diari El Periódico de Catalunya de 6 de desembre de 2014; així mateix el document ha 
estat exposat per mitjans telemàtics des del dia 23 de desembre de 2014 fins el dia 19 de 
gener de 2015. Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.  
 
Com ja es va exposar en l’aprovació inicial, l’àmbit objecte del present estudi de detall 
comprèn una parcel·la de 1.706,02 m2, propietat dels promotors, ubicada a l’avinguda 
universitària 17 de Manresa, qualificada com a zona residencial d’ordenació de volums, 
subzona a –clau 1.6a-. 
 
L’objecte de l’estudi de detall és la definició volumètrica i d’ordenació de la unitat mínima 
d’edificació de la parcel·la indicada. En aquest sentit, l’Estudi de detall preveu l’ordenació 
de la totalitat del sostre previst així com l’ordenació dels espais lliures no edificats i l’ús 
d’aparcament. L’estudi preveu també l’execució de l’edificabilitat per fases amb la finalitat 
de possibilitar, en la primera d’elles, la instal·lació d’un restaurant per a la cadena 
McDonald’s. 
 
Així, en data d’ahir el Cap de la Secció de Planejament i Gestió del Sòl va emetre informe 
en el que constata que s’han incorporat les consideracions i observacions relacionades en 
el seu informe de 5 de novembre de 2014, canvis que no alteren substancialment el 
document aprovat inicialment, per la qual cosa, proposa que s’aprovi definitivament l’Estudi 
La Disposició Transitòria Onzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer; disposa: “Els estudis de detall exigits expressament pel 
planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que 
siguin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins 
que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica. 
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D’acord amb la normativa del Pla especial Joncadella, aprovat definitivament el 21 de març 
del 2002, la parcel·la es correspon a una unitat mínima d’edificació que s’ha de 
desenvolupar a partir d’un projecte arquitectònic únic. 
 
La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística perquè 
aquesta és la normativa a la qual es remet l’actual Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’article 103.1 TRLU disposa que els acords d’aprovació definitiva dels plans urbanístics i 
dels instruments de gestió urbanística s’han de publicar. I de conformitat amb l’article 70.2 
LBRL, l’articulat de les normes dels plans urbanístics així com els acords corresponents a 
aquests l’aprovació definitiva dels quals sigui competència dels ens locals, es publicaran 
en el Butlletí Oficial de la Província i no entraran en vigor fins que s’hagi publicat 
íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 dies. 
 
La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vistos els informes emesos pel cap de la Secció de Planejament i Gestió del Sòl i la 
cap de la Secció de Gestió Urbanística, de 5 i 6 de febrer, respectivament. 
 
El regidor delegada d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
“1r. APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall Parc el·la 1.6a – Av. Universitària 
(La Joncadella)” , promogut per Restaurantes McDonald’s, SA, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 66, en relació a l’article 64, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística, per remissió de la Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. FER PÚBLIC l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall esmentat en el primer 
acord, en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica de conformitat amb 
l’article 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme. L’anunci en el Butlletí Oficial de la Província haurà d’incloure l’articulat de 
les normes integrades en l’Estudi, de conformitat amb l’article 70.2 LBRL. 
 
3r. NOTIFICAR aquests acords als promotors i propietaris de la parcel·la objecte de 
l’estudi de detall.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i paisatge, manifesta que 
el dictamen fa referència a l’aprovació definitiva de l’Estudi de detall Parcel·la 1.6a – Av. 
Universitària (La Joncadella). 
 
Diu que es tracta d’una parcel·la alienada que era de propietat municipal i on el nou 
propietari va instar la tramitació d’un Estudi de detall que tenia com a objecte la definició 
volumètrica i l’ordenació de la unitat mínima d’edificació de la parcel·la.  



 
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2015 55 

Aquest Estudi de detall es va aprovar en data 11 de novembre de 2014 per la Junta de 
Govern Local, es va sotmetre a exposició pública i com que no s’ha presentat cap 
al·legació, només s’han introduït un parell de suggeriments menors per part del cap de 
Planejament.  
 
Demana el vot favorable a l’aprovació definitiva d’aquest Estudi de Detall. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP,  manifesta que tot i 
que són conscients que es tracta simplement d’un informe tècnic, creuen que és un fet 
important i significatiu, ja que a l’esmentada parcel·la s’ubicarà un nou restaurant de la 
cadena McDonald’s, i volen aprofitar la presentació d’aquest dictamen per explicar el 
posicionament del seu grup municipal. 
 
Diu que el GMCUP ja no estava d’acord amb la venda dels terrenys i això afegit al fet que 
es construeixi un restaurant d’aquestes característiques, tampoc hi estan d’acord, sobretot 
per una qüestió del model de comerç que semblava que era bastant compartit per l’equip 
de govern, un model de comerç basat en el comerç de proximitat, en el producte local, la 
diversitat i l’especificitat dels productes manresans, en canvi McDonald’s és l’exemple 
contrari, basat en la globalització i l’estandardització.  
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge , diu que no vol 
contradir o matisar l’al·legoria ideològica del senyor Masdeu, però manifesta que l’ús ja 
hi era admès abans i després. I l’estudi de detall només ordena la definició volumètrica, 
és a dir que el McDonald’s s’hi hauria pogut posar igualment encara que no s’hagués 
alienat la parcel·la. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GM PSC, 3 GMPP i 2 GMPxC), 2 
vots negatius (2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMERC) i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sen tit de tractar en primer lloc les 
proposicions números 6.3, 6.5 i 6.7, atès que s’han  presentat tres sol·licituds per 
a intervenir en el Ple. 
 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP, a prop osta de veïns del carrer 

Puigterrà de Dalt,  per a la realització de millore s a l’entorn d’aquest 
carrer.   

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que el carrer Puigterrà de Dalt i els del seu entorn presenten un estat de neteja i 
conservació  molt deficient, tant a nivell de paviment i voreres com de les façanes de 
molts edificis.   
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Atès que la senyalització deficient dels carrers Puigterrà de Dalt i Flor de Maig genera 
confusió i fa que molts vehicles optin per no respectar-la i accelerar, provocant sovint 
situacions de perill. 
 
Atès que les voreres del carrer Mossèn Cinto Verdaguer estan aixecades a causa del 
creixement de les arrels de l’arbrat.  
 
Atès que la majoria d’edificis d’aquesta zona no disposen d’aparcament i que tampoc 
n’hi ha per als visitants. 
 
Atès que la poca il·luminació dels contenidors situats a la cantonada entre el carrer 
Llussà i el de  Sant Andreu faciliten l’acumulació de deixalles i excrements humans. 
 
Proposa: 
 
1. Que s’incrementi la freqüència de la neteja viària amb aigua als carrers més 
utilitzats del barri de Vic Remei a dues vegades per setmana. 
 
2. Que s’eviti la sortida de rates dels embornals col·locant-hi tubs tipus sifó. 
 
3. Que es modifiqui el sentit de la circulació al segon tram del carrer Puigterrà de Dalt. 
 
4. Que l’Ajuntament faciliti als veïns d’aquest carrer la pintura i els estris necessaris per 
pintar murals de contingut artístic a les façanes que amb aquest objectiu cedeixin els 
seus propietaris. 
 
5. Que es faci un control exhaustiu de l’estat d’edificis i solars buits, obligant els seus 
propietaris a tenir-ne la cura que exigeixen les ordenances municipals per tal d’evitar 
perills i molèsties. 
 
6. Que es canviïn de lloc els contenidors del carrer Llussà o que s’il·lumini 
adequadament la cruïlla amb el carrer Sant Andreu.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, a la proposició del Grup 
Municipal de la CUP, de 19 de febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Proposem acceptar els acords 3 i 5, suprimir l’acord 2 i substituir el contingut dels 
acords 1, 4 i 6 pel següent: 
 
1. Que s’identifiquin quins són els llocs concrets on cal augmentar la freqüència de la 
neteja viària i, a partir d’aquí, es programarà el servei ajustant-lo a les necessitats 
detectades d’acord amb els recursos disponibles.  

 
4. Que l’Ajuntament, en el marc del projecte Murs Plàstics que es desenvolupa 
anualment a diferents barris de la ciutat, acordi amb l’AAVV de Vic-Remei aquelles 
actuacions d’embelliment en façanes i murs del barri que de forma conjunta es 
considerin adients; i que subministri pintura a l’entitat veïnal quan aquesta presenti una 
proposta d’actuació en el mateix sentit que inclogui la voluntat de desenvolupar-la amb 
els mitjans humans propis de l’associació. 
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6. Que es canviïn de lloc els contenidors del carrer Llussà quan s’executin els 
enderrocs previstos a la plaça de l’Hospital i es disposi de l’espai suficient per ubicar-hi 
l’àrea d’aportació.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Maria Josep Colcher Mallado, en 
representació d’un grup de veïns del carrer Puigter rà de Dalt, perquè defensi la 
proposició presentada pel GMCUP. 
 
 
La senyora Maria Josep Colcher Mallado, comença la seva intervenció dient que el 
seu és un barri que està deixat de la mà de l’Ajuntament, amb molts problemes de 
neteja, de contenidors, de rates i de brutícia. 
 
En primer lloc, diu que a la plaça Lladó no hi ha contenidors per a vidre, la qual cosa 
els impedeix reciclar-lo ja que es troben lluny del barri. Hi ha unes pilones que semblen 
un pipi-can perquè tots els gossos hi van a fer les necessitats. No hi passen màquines 
de neteja, només un cop cada dos o tres mesos, amb la qual cosa el carrer fa molta 
pudor. 
 
En segon lloc, les rates corren pel carrer com si fossin a casa seva. S’ha trucat a la 
Policia diverses vegades per avisar-los i hi ha constància d’aquesta problemàtica. 
 
En tercer lloc, pel que fa a la circulació diu que hi ha una inseguretat molt gran perquè 
els cotxes no respecten el senyal de prohibició que hi ha a l’altura del carrer Flors de 
Maig. Fins a l’altura del carrer Sant Salvador els vehicles arriben a circular entre 70 i 
80 km/h i es pot comprovar passant pel carrer. 
Els veïns demanen que no sigui un carrer de pujada sinó de baixada. 
 
Pel que fa als edificis d’aquesta zona diu que són edificis en què hi entren ocupes que 
els deixen fets una porqueria, hi ha rates i demanen que des del departament de 
Sanitat es comprovi el seu estat de conservació, atesa la inseguretat que això genera. 
 
Es demana un canvi dels contenidors del carrer Hospital i carrer Llussà perquè degut a 
la manca de llum en aquesta zona hi ha gent que hi fa les seves necessitats, tant de 
dia com de nit. 
 
Els canvis que es demanen són:  

- Que es posin contenidors i que es faci una neteja viària amb aigua més sovint, 
la qual cosa evitaria les pudors als carrers. 

- Que es faci una desratització cada tres mesos.  
- Que es canviï el sentit de circulació perquè els veïns puguin passar amb la 

seguretat que no els atropellarà cap vehicle. 
- Que es puguin pintar les façanes i que sigui el carrer de la cultura catalana, 

gràcies a la recollida de signatures que han fet per tirar endavant aquest 
projecte. 

 
Demana aclariments en relació amb la proposta que els han dit que ja estava 
aprovada, la núm. 3, de modificació del sentit de circulació i sobre el punt relatiu a 
facilitar diners per pintar murals. 
 
Acaba la seva intervenció dient que disposen de 300 signatures i d’un projecte, de 
voluntaris per tirar-lo endavant, i demana que l’Ajuntament faci un pacte amb els 
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barris, que els cuidi una mica més -ja que estan molt deixats de la mà de Déu-, perquè 
el que demanen tampoc suposa gaire diners: contenidors de vidre, més neteja, pintar 
les façanes i poca cosa més. 

 
 
L’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de la CUP, que ha 
presentat la proposició. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, manifesta que els 
problemes d’aquest sector del barri Vic-Remei no els repetirà perquè ja els ha explicat 
molt bé la senyora Maria Josep Colcher. 
 
El que sí farà és una reflexió de fons perquè el que està patint aquest barri és la 
conseqüència de l’enorme quantitat d’edificis i de solars buits que hi ha en aquest 
sector de la ciutat. Els solars buits provoquen la concentració de porqueria, problemes 
d’higiene, de soroll, de rates, etc. 
 
En aquest sentit, cal que l’Ajuntament focalitzi la seva acció a mig i llarg termini per 
tornar a donar vida als edificis i solars d’aquest sector de la ciutat. 
 
Afegeix que avui no ho han inclòs en la proposició perquè entenen que és un tema 
cabdal, prou important per sí mateix, però que potser es farà en el proper ple, però el 
GMCUP entén que l’Ajuntament no pot permetre’s que el solar que ocupava l’antiga 
FECSA, Segre o Anònima, un solar de titularitat privada, situat en una zona estratègica 
del barri, que estigui tants anys buit i sense ús, esperant que arribi algun dia una 
bombolla immobiliària, o que torni a ser econòmic invertir en residencial. 
 
El GMCUP considera que com que no es pot esperar quinze o vint anys que això ho 
solucioni el mercat entenen que l’Ajuntament ha de fer una proposta als propietaris per 
fer-ne un ús -si es vol en precari- mentre no hi hagi un ús definitiu, un ús que els veïns 
proposaven que fos un aparcament vigilat, tant per a veïns com per a visitants, però 
n’hi poden haver d’altres, però avisen amb temps perquè tots els grups hi puguin dir la 
seva perquè l’Ajuntament faci una proposta als propietaris d’aquest solar perquè tingui 
un ús fins el moment en què s’hagi d’edificar. 
 
Pel que fa al malentès sobre la demanda del canvi de circulació diu que l’actual 
situació provoca situacions de perill i d’inseguretat per als vianants i cal que se 
solucioni. Espera que el regidor ofereixi algun tipus de solució al problema. 
 
 
Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula al regidor de legat de Ciutadania, Barris i 
Serveis Urbans, perquè defensi l’esmena presentada pel GMCiU. 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadani a, Barris i Serveis Urbans, 
agraeix les demandes i suggeriments formulats per la senyora Maria Josep Colcher. 
 
Diu que aquest equip de govern des d’un principi va posar en marxa la regidoria que 
representa, per tal de posar en pràctica el concepte de proximitat amb la ciutadania, 
per tal d’escoltar i apropar-se a les associacions de veïns, de les persones que 
conformen els barris i mirar, en la mesura del que sigui possible i amb la conjuntura 
econòmica actual –que és pèssima-, de fer el màxim de coses. 
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Aquest és el govern de les petites coses perquè realment s’ha centrat molt en les 
coses petites i en aquest sentit quan es repassa l’acció d’aquests tres anys i mig, són 
moltes les coses que s’han fet i n’estan contents. No obstant això, queda molta feina 
per fer, no només a Vic-Remei, sinó a Passeig i Rodalies, la Balconada, al Xup, a 
Sagrada Família, etc. etc. 
 
L’equip de govern n’és conscient i en aquest sentit agraeix intervencions com la de la 
senyora Maria Josep Colcher, aportant idees que ajuden a concentrar els problemes, 
definir-los, acotar-los i orientar l’acció de govern. 
 
Diu que l’equip de govern estaria d’acord amb la majoria de coses que es plantegen en 
la proposició i l’esmena que ha presentat és amb la voluntat positiva de millorar-la, 
trobar-li coherència i fer-la possibilista. 
 
Explica que en els darrers temps en aquest barri s’hi han fet actuacions puntuals i prou 
importants com la millora de l’asfaltat del carrer Bilbao amb carretera de Vic, del carrer 
Joan Jorba i Verge de l’Alba.  
Una actuació de millora important a la plaça Cots, ben acceptada pel veïnatge.  
Recentment s’ha fet la instal·lació de la calefacció al local de l’Associació de Veïns, 
que no en tenia.  
Aquesta mateixa setmana s’ha posat en marxa una nova zona al Parc de la Casa 
Caritat, on fins fa poc només hi havia vehicles aparcats i que ara està a disposició dels 
veïns del barri.  
 
Pel que fa al primer punt de la proposició, relatiu a la neteja, explica que en aquest 
barri hi ha un peó de l’empresa de neteja, que està assignat en aquests carrers en 
concret i que és la zona on li toca netejar. Explica que un cop per setmana hi passa la 
màquina baldejadora, que neteja amb aigua i que a l’hivern quan fa molt fred no actua 
perquè l’aigua es glaça i la gent podria caure. Cada quinze dies hi passa la màquina 
escombradora, la que porta els fregalls i que ho fa en sec. A més a més, la brigada 
d’acció immediata actua quan hi ha una causa urgent, concreta, en què s’avisa, i fa 
una neteja. 
Entén que en alguns moments hi pot haver la sensació que no està prou net i el que es 
planteja en el punt 1 és canviar el redactat i substituir-lo pel següent: 
 “Que s’identifiquin quins són els llocs concrets on cal augmentar la freqüència de la 
neteja viària i, a partir d’aquí, es programarà el servei ajustant-lo a les necessitats 
detectades d’acord amb els recursos disponibles”. 
Si malgrat tot el que es fa, hi ha uns punts concrets que es considera que cal fer més, 
s’han de detectar, definir-los i incidir més. 
 
Pel que fa al punt 2, relatiu a evitar la sortida de rates dels embornals col·locant-hi tubs 
tipus sifó, l’equip de govern proposava suprimir-lo perquè bàsicament no és ben bé 
així. El fet que als embornals hi hagi un sifó no garanteix en absolut el tema de les 
rates, bàsicament perquè el sifó fa la seva funció quan plou i quan hi ha aigua, però 
moltes vegades no hi plou i està sec i les rates poden sortir igualment. 
La sortida de les rates s’ha de treballar, no tant canviant els tubs-sifó, sinó insistint en 
la política de desratització que hi ha al conjunt de la ciutat, en què es fan unes 
actuacions programades i continuades al llarg de l’any i de la mateixa manera que en 
el punt anterior, quan es detecta una presència massiva perquè la colònia de rates ha 
augmentat, es fa una actuació específica. 
 
Respecte al punt 3, relatiu a la modificació del sentit de circulació, atès que el redactat 
de la proposició del GMCUP i la petició que es fa des de l’associació de veïns no 
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acaben de coincidir, l’equip de govern proposa modificar el redactat mitjançant una 
esmena in voce, en el sentit de dir: “s’estudiarà a fons la problemàtica d’aquest tram 
de carrer i es buscarà la solució més adient per resoldre-la”. 
 
Pel que fa al punt 4, relatiu a la pintura de façanes, explica que des de la regidoria de 
Cultura s’està elaborant el projecte: “Murs plàstics”, que està bàsicament orientat a 
millorar l’aspecte visual de moltes de les façanes del barri antic i al centre històric, però 
també a Vic-Remei, Escodines i altres barris que estan plens de grafits, pintades o 
molt malmesos. L’equip de govern proposa que enguany les actuacions es concentrin 
en les façanes i murs que des de l’associació de veïns es consideri que siguin més 
necessàries. 
 
De la mateixa manera que en el 2012, 2013 i 2014 s’ha incidit molt sobretot al barri 
antic, centre històric i Escodines, enguany es concentrarà més a Vic-Remei. 
A més a més, tenint en compte que es demana que es faciliti el subministrament de 
pintura, es proposa que sigui en base a un projecte i a un compromís desenvolupat per 
la mateixa entitat veïnal. 
 
En relació amb el punt 5è, relatiu al control de l’estat d’edificis i solars, l’equip de 
govern proposa deixar-lo tal com està, perquè aquest control ja s’està fent, tot i que es 
podria fer més i més sovint perquè -com deia el senyor Majó- hi ha molts solars i 
moltes cases buides, desocupades i en mal estat en més d’un barri de Manresa. 
Comenta que també hi ha un problema d’incivisme, cosa que de vegades se’n parla 
poc.  
En el seu moment l’Ajuntament va aprovar una Ordenança de civisme que intenta 
incidir en aquestes coses, ja que una façana pot ser antiga i una casa pot estar 
desocupada però no necessàriament vol dir que hagi de tenir una façana ruïnosa. Si a 
més a més s’hi fan determinats tipus de pintades, d’actuacions, d’ocupacions o  
destrosses, va degenerant i després es genera un problema on no hi era. 
 
Pel que fa al 6è punt l’equip de govern proposa un redactat més realista que digui: 
”Que es canviïn de lloc els contenidors del carrer Llussà quan s’executin els enderrocs 
previstos a la plaça de l’Hospital i es disposi de l’espai suficient per ubicar-hi l’àrea 
d’aportació”, és a dir, que es faria el canvi de contenidors quan es disposi d’un lloc 
alternatiu, ja que canviar-los sense tenir clar el lloc no seria el més adequat. 
 
Demana l’acceptació de les esmenes que ha proposat el GMCiU. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, agraeix la 
presència de la senyora Maria Josep Colcher.  
Diu que quan un grup de veïns o una associació de veïns es presenta en el Ple per fer 
peticions de caràcter bàsic per a la convivència diària del seu barri, cal fer cas a allò 
que demanen. Tot i això, diu que feia temps que no veia tanta neteja i tants camions 
com ara. 
 
Diu que cal que es posin sobre la taula totes les peticions i que s’arribi a acords amb la 
regidoria en els temes bàsics de la neteja, de rates, etc.  
 
Pel que fa al tema dels edificis aquest serà un aspecte més llarg termini, però parlant 
creu que es pot arribar a acords, perquè la situació de les arques municipals és la que 
és i –com ha dit el regidor de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans- a tots els barris hi ha 
problemes i s’han de trobar solucions perquè els veïns convisquin a gust. 
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El GMPxC votarà favorablement l’esmena presentada pel GMCiU.  
 
 
El senyor Domingo Beltrán, portaveu del Grup Munici pal del PP, agraeix també 
l’exposició de la senyora Maria Josep Colcher sobre la problemàtica del barri Vic-
Remei. 
Es congratula que el regidor senyor Calmet reconegui que queda molt per fer a la 
ciutat, sobretot en barris molt concrets com són els perifèrics. 
 
Diu que Manresa té barris al voltant, sobretot a l’altra banda del riu, que també estan 
igual que al centre de la ciutat, perquè Manresa no brilla per la neteja des de fa molts 
anys. 
Aquest cercle viciós que on hi ha brutícia hi ha rates, passa a Vic-Remei, a Sant Pau, 
a la Guia, al Xup i en molts barris que, per la seva configuració, es pot entendre 
perquè alguns estan enmig del camp, o en una riera com el Xup i Viladordis, però que 
al centre també n’hi hagi és més difícil d’entendre. 
 
Que hi hagi barris que per la seva antiguitat els habitatges s’hagin anat enderrocant, 
que estan desocupats, que hi ha solars, com deia el senyor Majó, caldrà gestionar 
amb la propietat que puguin tenir algun ús, o que l’Ajuntament els destini en benefici 
de la ciutat, a usos de tipus social, cultural, d’aparcament, però que ajudi a evitar 
aquestes situacions. 
 
Pel que fa al casc històric té les seves connotacions particulars, és molt antic, els 
carrers són estrets, hi ha dificultat per a accedir i la circulació és complicada.  
En concordança amb allò que els veïns proposin, cal donar la major fluïdesa al carrer 
de Puigterrà de Dalt. 
 
Insisteix que la neteja és fonamental i aquesta ciutat, tot i que s’han fet avenços, des 
de fa molts anys està mancada d’una neteja exhaustiva, sobretot en barris com l’antic i 
els perifèrics. 
 
El GMPP donarà suport a l’esmena de l’equip de govern, entre d’altres coses perquè 
es fa referència a punts que no es poden atendre per motius tècnics, com pot ser el 
punt 3 de la moció presentada.  
També vol deixar clar que hi ha una manca de recursos econòmics degut a la situació 
actual, però recorda que quan feia el servei militar tot se solucionava amb una mà de 
pintura i darrerament tot se soluciona també amb una mà de pintura, però encomanar 
als veïns aquesta tasca creu que feina de l’Ajuntament i no dels veïns, i més quan les 
associacions de veïns no reben prou suport en altres sentits. 
 
Acaba la seva intervenció dient que el seu vot serà favorable a l’esmena del GMCiU. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explica que el vot del  
seu grup serà favorable a l’esmena del GMCiU i que en el cas que no prosperés, ho 
serà a la moció que presenta el GMCUP, perquè considera que les demandes que fa 
l’Associació de Veïns reclamen una millora. 
 
Pel que fa a l’esmena del punt núm. 1 que proposa l’equip de govern, entenen que és 
una bona mesura ja que es tracta d’identificar els llocs on cal augmentar la neteja i 
programar el servei ajustant-lo a les necessitats. 
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Pel que fa al tema de la pintura de murals és un acord amb la mateixa associació i des 
del moment en què l’associació veu bé aquesta proposta el GMERC hi votarà a favor. 
 
Quant al tema dels contenidors diu que no és fàcil ja que no es poden col·locar en 
qualsevol lloc i si ja hi ha la voluntat de canviar-los és obvi que cal trobar el lloc idoni 
per a ubicar-los. 
 
Amb relació al punt núm. 3 de la proposició, sobre el canvi de sentit de circulació en el 
segon tram del carrer de Puigterrà de Dalt, diu que hi ha hagut interpretacions 
diferents perquè, tot i que la proposta està ben redactada, és cert que aquest canvi de 
sentit es pot entendre de manera diferent.  
El GMERC està d’acord amb la petició de l’associació perquè no hi passin vehicles en 
aquell tram, llevat dels veïns o els que vinguin del carrer Sant Salvador.  
El que no acceptarien és que es fes marxa enrere amb la situació actual i que es 
tornés a permetre -des de la plaça Infants- la circulació de vehicles a velocitats 
extremes com passava, perquè seria fer marxa enrere, i que si no es compleix és per 
culpa de l’incivisme d’algunes persones perquè els senyals de prohibició hi són.  
Tot i fer costat a l’associació de veïns, el GMERC està d’acord amb el compromís de 
l’equip de govern, de fer un estudi per solucionar aquest problema. 
 
Per últim, amb relació al punt núm. 2 de la proposició, referent a la sortida de rates 
dels embornals, diu que el GMERC, tot i que votarà favorablement l’esmena, 
demanaria a l’equip de govern que en lloc de suprimir tot el punt 2, fes alguna esmena 
en el sentit que si hi ha una proliferació de rates es farà l’actuació corresponent 
necessària, perquè sinó aquest punt quedaria fora de l’ordre d’actuació. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que el govern i 
l’oposició gairebé porten quatre anys de mandat i que quan una associació de veïns ve 
al final d’un mandat a reclamar la situació en què està el seu barri, amb una relació de 
greuges en què es diu que no se’ls ha escoltat o no se’ls ha atès, o aquesta política de 
proximitat que el regidor senyor Calmet anunciava no ha funcionat, o és una qüestió 
d’expectatives que no encaixen, o de realitats d’una associació que no encaixa amb la 
realitat d’un govern que té la dotació econòmica que té i que fa el que pot. En aquest 
sentit s’hi posa en pròpia pell perquè fa quatre anys era ella la que estava en el lloc del 
regidor senyor Calmet i gestionar el que demanen les associacions de veïns és difícil 
amb el pressupost de què es disposa. 
 
El GMPSC votarà a favor de l’esmena del GMCiU perquè tot i que no complau al 100% 
el que demana l’associació de veïns, si no s’aprova es quedarà en res, per tant val 
més aprovar els acords que es puguin adoptar perquè així es pugui millorar la situació. 
 
Diu que no entrarà a analitzar punt per punt perquè ja ho han fet tots els grups i millor 
que ningú la senyora Maria Josep Colcher i el regidor senyor Calmet, però sí que farà 
menció al punt 3 sobre el canvi de sentit de circulació. 
Explica que quan l’anterior equip de govern va fer aquest canvi va ser per millorar una 
situació de circulació perillosa, però amb el pas del temps s’ha vist que no ha acabat 
de funcionar. Per tant, com deia el GMERC, tampoc s’ha de tornar al que ja hi havia 
perquè tampoc funcionava. 
 
Considera benvinguda la proposta de l’associació de veïns d’evitar la circulació en 
aquell tram. 
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L’alcalde  dóna la paraula a la senyora Maria Josep Colcher per al torn de rèplica. 
 
 
La senyora Maria Josep Colcher, diu que potser no s’ha entès prou bé el que 
demana l’associació de veïns. 
L’associació no diu que no s’escombrin els carrers, el carrer sí que s’escombra. El que 
hi ha és una deficiència d’aigua, que no passen ni cada setmana ni cada quinze dies i 
això es pot comprovar. 
El problema no és quan passen les màquines sinó que aquestes han d’anar amb unes 
mànegues perquè hi ha uns pilons. Diu que ahir es va passar l’aigua a les 9 del matí i 
els pixats dels gossos i les pudors estan igual perquè l’aigua no arriba als pilons. 
Aquests pilons no són de l’associació de veïns sinó de l’Ajuntament i aquestes pudors 
que provoquen els pixats és un problema que ha de solucionar l’Ajuntament perquè els 
veïns el que poden fer és llençar aigua. 
Diu que ara a l’hivern se senten les pudors, però que a l’estiu no es poden obrir les 
finestres per les mosques grosses que entren. 
 
Pel que fa als sifons diu que és veritat que potser no deixen entrar les rates, sortiran 
igual, però les olors no. Si es fa una bona neteja els sifons sempre estaran plens 
d’aigua i les pudors no pujaran. Aquest és un carrer brut, amb pudors i amb rates. No 
demanen un carrer d’un altre barri sinó aquell carrer. 
 
La senyora Colcher mostra unes fotografies del número 32 del carrer on hi ha rates 
mortes, vidres, etc. 
 
Pel que fa a la proposta de pintar murals és un projecte perquè els carrers del barri  
millorin el seu aspecte. Aquest és un barri mort en què la gent tanca els negocis i no hi 
vol tornar perquè hi ha manca de seguretat, de neteja. 
 
Afegeix que potser ho han fet fora de temps i que ho podrien haver reclamat abans, 
però quan uns veïns es queixen és per alguna cosa. 
 
Els veïns només demanen un pacte, defensen el seu barri, no la Balconada ni la Font, 
barris que tenen moltes millores i que el de Vic-Remei no ha tingut. El barri de Vic-
Remei està al centre i la brutícia i les rates no hi haurien d’estar. Es pregunta de qui és 
la culpa, potser dels veïns que no s’han preocupat massa del barri, potser sí, però ara 
és el moment. 
 
Amb relació als contenidors diu que si no es poden treure del carrer Llussà demana 
que l’Ajuntament hi faci alguna cosa perquè allà la gent fa les seves necessitats. 
Demana que s’hi posi llum com abans hi havia. Diu que s’han fet tres escrits i ningú no 
ha fet cas i així ja porten tres anys.  
 
Aquest és el projecte que presenten, només volen un barri decent i no està d’acord 
amb el que han dit perquè sí que es preocupen pel seu barri. No demanen projectes 
de 90.000 €, necessiten que l’Ajuntament estigui al costat dels veïns i ara el que 
demana ajuda és el de Vic-Remei. Diu que és cert que l’Ajuntament ha donat coses a 
l’associació, però una part de la calefacció l’ha pagat l’associació. 
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Acaba la seva intervenció dient que l’associació té voluntaris per netejar el barri,  
només demanen una mica d’ajuda, que s’aprovin aquestes propostes que presenten i 
seguretat per caminar pel carrer. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, intervé per aclarir 
el sentit de vot del seu grup dient que votaran a favor de l’esmena de l’equip de govern 
perquè, com ha explicat la portaveu del GMPSC, inclou alguns compromisos i també 
en el sentit que deia el senyor Vinyes, que voldrien un compromís més concret sobre 
el tema de la circulació i de les rates.  
 
Diu que tampoc té massa sentit ara fer una esmena in voce perquè seria un desgavell, 
però el que caldria és el compromís verbal del regidor davant dels veïns, davant de la 
premsa i dels companys d’Althaia -que esperen pacientment-, i que creu que serà 
suficient.  
Si el regidor de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans es compromet a solucionar 
sobretot el tema de la circulació, però també el de la neteja –que ja està inclòs en 
l’esmena-, i el tema de les rates, es donarien per satisfets de moment. 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadani a, Barris i Serveis Urbans, 
diu que d’implicació, de voluntat, de visites als barris i a les associacions de veïns, i 
proximitat, sí que ho fan i cadascú fa el seu paper. En aquest sentit les associacions 
de veïns fan molt bona feina, com és defensar el seu barri, explicar les problemàtiques 
i això tant ha estat el primer any de mandat com l’últim i no perquè hagin passat quatre 
anys han desaparegut els problemes. 
 
Explica que s’han fet actuacions, més de les que es pensava amb els recursos 
econòmics de què es disposa, però en queden moltes per fer. L’últim any n’hi hauran i 
el proper de la nova legislatura n’hi tornaran a haver i així s’anirà fent i seguiran amb la 
seva feina. Vindran i reivindicaran perquè és el seu paper i com a govern es procurarà 
atendre-les, algunes se solucionaran i d’altres quedaran pendents. 
 
Amb relació a la problemàtica que la senyora Maria Josep Colcher ha explicat molt bé, 
en què ha expressat una sensació i unes percepcions que moltes vegades són les 
més difícils de combatre perquè es poden fer actuacions en el dia a dia resolent coses, 
però si un continua tenint la sensació que hi ha més rates o menys és difícil de donar-li 
la volta. Tot i així els compromisos que l’equip de govern adquireix es procura complir-
los i en aquest sentit són molt responsables. 
 
Creu que en aquest sentit pot parlar en nom de la regidora de Sanitat, que és la que 
porta els temes de desratitzacions, i adoptar el compromís d’incidir-hi i si es veu que hi 
ha una proliferació de rates més que en altres èpoques per tal d’actuar-hi. 
 
Pel que fa a la circulació de vehicles pel carrer de Puigterrà de Dalt és un tema que 
s’ha d’estudiar per veure si es torna a la situació anterior –que potser no és el cas-, si 
es deixa com a illa de vianants tot el carrer o es deixa tal com està. 
Creu que amb el compromís d’estudiar-ho i trobar una solució coherent, tècnica, per tal 
de consensuar-la amb els veïns, és el compromís d’aquest equip de govern i així ho 
farà. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició del 
Grup Municipal de la CUP, amb la incorporació de l’ esmena del Grup Municipal 
de CiU, i el ple l’aprova per unanimitat dels 23 me mbres presents i, per tant, es 
declara acordat el següent:  
 
“Atès que el carrer Puigterrà de Dalt i els del seu entorn presenten un estat de neteja i 
conservació  molt deficient, tant a nivell de paviment i voreres com de les façanes de 
molts edificis.   
 
Atès que la senyalització deficient dels carrers Puigterrà de Dalt i Flor de Maig genera 
confusió i fa que molts vehicles optin per no respectar-la i accelerar, provocant sovint 
situacions de perill. 
 
Atès que les voreres del carrer Mossèn Cinto Verdaguer estan aixecades a causa del 
creixement de les arrels de l’arbrat.  
 
Atès que la majoria d’edificis d’aquesta zona no disposen d’aparcament i que tampoc 
n’hi ha per als visitants. 
 
Atès que la poca il·luminació dels contenidors situats a la cantonada entre el carrer 
Llussà i el de  Sant Andreu faciliten l’acumulació de deixalles i excrements humans. 
 
Proposa: 
 
1. Que s’identifiquin quins són els llocs concrets on cal augmentar la freqüència de la 
neteja viària i, a partir d’aquí, es programarà el servei ajustant-lo a les necessitats 
detectades d’acord amb els recursos disponibles.  
 
2. Que es modifiqui el sentit de la circulació al segon tram del carrer Puigterrà de Dalt. 
 
3. Que l’Ajuntament, en el marc del projecte Murs Plàstics que es desenvolupa 
anualment a diferents barris de la ciutat, acordi amb l’AAVV de Vic-Remei aquelles 
actuacions d’embelliment en façanes i murs del barri que de forma conjunta es 
considerin adients; i que subministri pintura a l’entitat veïnal quan aquesta presenti una 
proposta d’actuació en el mateix sentit que inclogui la voluntat de desenvolupar-la amb 
els mitjans humans propis de l’associació. 
 
4. Que es faci un control exhaustiu de l’estat d’edificis i solars buits, obligant els seus 
propietaris a tenir-ne la cura que exigeixen les ordenances municipals per tal d’evitar 
perills i molèsties. 
 
5. Que es canviïn de lloc els contenidors del carrer Llussà quan s’executin els 
enderrocs previstos a la plaça de l’Hospital i es disposi de l’espai suficient per ubicar-hi 
l’àrea d’aportació.” 
 
 
6.5 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU,  P SC, PP i CUP, de suport i 

agraïment als treballadors i treballadores d’Althai a. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU, PSC, PP i de la 
CUP, de 16 de febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
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“La professionalitat i la voluntarietat dels professionals que treballen en el dia a dia han 
estat clau per aconseguir que el nostre sistema sanitari sigui sostenible durant aquests 
anys llargs de crisi econòmica. Aquests treballadors han assumit retallades salarials 
que, de forma acumulativa en el cas d’Althaia, han arribat a una pèrdua de gairebé el 
30% del seu poder adquisitiu. 
 
Com a conseqüència de les retallades pressupostàries a la sanitat concertada ha 
calgut fer tota una sèrie de sacrificis que s’han traduït en la signatura de 2 pactes de 
retallades al 2011 i al 2013, mentre les negociacions del Conveni del Sector no 
prosperen. 
 
Els professionals i les professionals sanitàries han desenvolupat la seva activitat amb 
professionalitat per intentar minimitzar l’efecte de les retallades vers els usuaris i 
usuàries però, a part de cobrar menys, treballen amb menys recursos , ja que quan un 
professional sanitari està de baixa, la major part de les vegades aquesta no es cobreix 
i són els seus companys els qui han d’assumir la seva feina. 
 
Per aquests motius, els Grups Municipals signants, proposen que l'ajuntament de 
Manresa prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Mostrar el seu suport, i alhora el seu agraïment, als treballadors i treballadores 
d'Althaia. 
 
2.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a emprendre les 
mesures correctores oportunes, a la major brevetat possible, per tal de corregir el 
greuge comparatiu de què són objecte els treballadors i les treballadores de la sanitat 
concertada. 
 
3.- Comunicar aquests acords als Comitès d'empresa i a la direcció d'Althaia, a la 
Conselleria de Salut i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 

 
L’alcalde  dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, en representació de  
Comissions Obreres (CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central), perquè defensi la 
proposició. 
 
 
La senyora Cristina Cruz Mas, diu que parlarà en nom del Comitè d’Empresa i de 
tots els treballadors i treballadores d’Althaia. 
Explica que fa dues o tres setmanes van tenir una trobada amb la regidora de Sanitat i 
amb l’alcalde i que consideraven convenient tenir aquesta trobada per explicar la 
situació com a treballadors i treballadores de la sanitat concertada a Manresa. 
Tot seguit passa a donar unes dades bàsiques.  
 
En primer lloc, des del 2007 al 2014, així com en les diferents comunitats autònomes 
han tingut uns increments petits, però d’un 2,6% en el pressupost de Sanitat, a 
Catalunya hi ha hagut una disminució d’un 3,8%. 
 
Enguany Catalunya té una previsió de 1.120€ per habitant i any en el pressupost 
sanitari, mentre que d’altres comunitats com el País Basc té per habitant i any 1.600€. 
Astúries o Navarra tenen un pressupost de 1.400€. 
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L’any 2010 Catalunya tenia un pressupost per habitant i any d’uns 1.316€. 
 
Això vol dir que durant tota una sèrie d’anys han tingut una sèrie de retallades 
pressupostàries que els han afectat directament com a treballadors, en el sentit que 
han hagut d’acceptar durant dues vegades l’any 2011 i el 2013 un seguit de retallades, 
que sumades ascendeixen a un 30% de pèrdua del poder adquisitiu. De les catorze 
pagues ara se’n cobren nou. 
 
A més de pèrdues salarials també hi ha hagut retallades en personal, retallades de 
material, i quan un metge de primària –que acostuma a portar entre 1.300 i 1.600 
pacients- agafa una baixa, aquest contingent l’ha de cobrir el metge que hi hagi en 
aquell moment, el qual ha d’acabar portant uns 2.600 pacients perquè no es cobreix la 
baixa. 
 
Aquestes retallades acaben afectant la ciutadania de manera que l’atenció es veu 
empitjorada –encara que no es vulgui- perquè els temps d’espera s’allarguen, tant per 
a consultes, proves, tractaments, com per a intervencions quirúrgiques, la qual cosa 
comporta que s’agreugin les malalties i hi ha un empitjorament de la qualitat de vida. 
La reducció dels recursos per a la sanitat els perjudica com a treballadors i 
treballadores i a la ciutadania en general. 
 
Diu que el 2014 es va acabar l’acord que hi havia fins ara i que s’havien de tornar a 
aplicar retallades perquè hi ha una sèrie de mesures que afecten a la institució com 
són l’augment de l’IVA del 10 al 21%, el medicament contra l’hepatitis, que també s’ha 
de costejar i és molt car i això també ho han de subvencionar els treballadors de la 
sanitat, com si amb els seus sous hagin de finançar la sanitat. A part de l’esforç que 
fan el dia a dia, han de fer aquest esforç i finançar amb les retallades salarials, de 
personal i de material, aquesta sèrie de coses. 
També els diuen que hi ha un increment en les despeses de seguretat social que 
també s’ha de pagar, a més de l’increment que suposa haver de demanar préstecs per 
pagar les nòmines mentre no es reben els diners de la Generalitat. 
 
Creuen que com a sanitaris ja han aportat tot el que havien d’aportar i que han fet 
esforços molt importants i aquesta vegada no han signat cap acord amb l’empresa. 
 
Pel que fa als funcionaris diu que en els pressupostos d’enguany hi ha prevista la paga 
que els havien retingut com a conseqüència de les retallades, la qual recuperaran 
aquest 2015, però per a la resta no hi ha cap previsió de recuperació, ni econòmica, ni 
de disminució d’hores –que també han augmentat-, ni de cap mena. 
 
Informa que demà es farà lliurament d’una recollida d’unes 4.000 signatures, en què es 
demana que s’acabin les retallades en sanitat pública -que empitjoren l’atenció a les 
persones- i que s’acabin les retallades de les condicions econòmiques i laborals del 
personal sanitari que ja ha fet prou sacrificis. 
 
Insisteix que el manteniment d’aquestes retallades afecten a tots i totes, que podem 
ser usuaris de la sanitat. Consideren que el personal sanitari ha fet tot el possible -amb 
la seva voluntat de servei i de professionalitat- perquè els usuaris notin el menys 
possible aquestes retallades i creuen que han fet que el sistema sigui sostenible i que 
tingui una bona atenció amb un baix cost. 
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Tot seguit l’alcalde  dóna la paraula als representants dels grups municipals d’ERC, 
CiU, PSC, PP i CUP, que han presentat la proposició, i, per acabar, al grup municipal 
de PxC. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, agraeix l’exposició feta 
per la senyora Cristina Cruz en nom dels treballadors i treballadores d’Althaia. 
 
Diu que és cert -i no els dol reconèixer- que la sanitat catalana està sota mínims, 
sobretot pressupostàriament parlant. Si des del traspàs de competències el pressupost 
s’havia pogut anar incrementant per sobre de l’IPC, des de l’any 2010 ha calgut 
assumir unes retallades de 1.400 MEUR, i això traspua a sobre dels més vulnerables i 
ho pateix el 75% de la població que són aquells que no compten en mútues privades. 
I com deia la senyora Cruz, això es nota en les llistes d’espera –que s’allarguen-, amb 
la saturació dels serveis, amb el retard en els intervencions, que ho acaben patint 
directament els usuaris. 
 
Els treballadors i treballadores d’Althaia han hagut de suportar dues retallades de sou, 
a més a més de totes les dificultats afegides per la impossibilitat de cobrir baixes 
laborals, de patir o assumir totes les dificultats que ha calgut amb les obres de 
l’hospital, però, tot i així, han aïllat l’usuari de tota aquesta problemàtica laboral i han 
mantingut la cura excel·lent que sempre han demostrat. 
 
Històricament la sanitat a Catalunya ha estat repartida entre els hospitals concertats i 
els públics. La majoria de la sanitat la cobreix la concertada i ho fa a través de la 
contractació directa de serveis. 
En el cas d’Althaia és qui fa el servei públic com a hospital de referència a la 
Catalunya central, i és una entitat sense ànim de lucre, per tant no hi ha cap mena de 
benefici empresarial al darrere que pogués fer pensar en una privatització encoberta  
com s’ha dit sovint. 
 
El Departament de Salut contracta els serveis i paga unes tarifes i és a través d’aquí 
com podria recuperar-se mínimament l’import que han deixat de percebre.  
Diu que sembla ser que hi ha un compromís per part del departament d’incloure en el 
pressupost del 2015 un augment del preu que paga per aquests serveis i el compromís 
de l’empresa de retribuir-ho en els treballadors, però ara per ara són declaracions 
d’intencions i per aquests motius el GMERC demana al departament que emprengui 
aquestes mesures correctores a la major brevetat possible. 
 
Afegeix que a més a més hi ha el greuge afegit dels treballadors funcionaris o de la 
sanitat pública 100% que recuperaran aquesta paga que ha estat suspesa i que no és 
així amb els treballadors concertats. 
 
El GMERC demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sa nitat, agraeix el testimoni de 
la senyora Cristina Cruz perquè la societat ha de saber de primera mà la situació en 
què es troben. 
Diu que quan va assumir la regidoria de Sanitat li va correspondre, com a membre del 
Consell executiu d’Althaia, ser coneixedora de primera mà d’aquestes retallades del 
2011 i també del 2013.  
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Aquest és un tema candent que apareix en totes les reunions de comitès executius i a 
tots els patronats de la Fundació, però a vegades els recursos que pot tenir la pròpia 
gerència no donen aquesta sortida. 
 
Diu que prèviament a la trobada del passat dia 14 de gener, l’alcalde, com a President 
del Patronat d’Althaia, va tenir la visita del Conseller de Sanitat, a qui explicà aquesta 
situació.  
Com a ajuntament el que toca és donar suport, estar al costat i demanar perquè, de la 
mateixa manera que algú va ressaltar en una reunió el fet que l’alcalde havia insistit 
molt i molt perquè Manresa aconseguís un Hospital, ara també toca insistir per tal de 
corregir el greuge comparatiu de què són objecte els treballadors i treballadores de la 
sanitat concertada. 
 
Diu que els consta que en aquests moments està previst un augment d’un 3,6% en els 
pressupostos actuals, però malauradament estan impugnats pel Partit Popular Català. 
Potser quan aquest pressupost s’aprovi no arribarà a cobrir les necessitats del 
personal perquè no s’arribarà als nivells del 2007, però sí que ajudarà a aconseguir 
alguna millora. Entre aquesta millora i les accions des de la Gerència d’Althaia, 
esperen que pugui aconseguir-se. 
 
L’equip de govern valora molt positivament totes les accions que han anat fent aquest  
temps per la ciutat de Manresa explicant el seu sentiment i la seva situació. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC,  diu que 
l’exposició feta per la senyora Cristina Cruz ha estat una exposició moderada i creu 
que sí que és veritat que els professionals sanitaris ja fa temps que estan molt cansats 
de sentir bones paraules. 
Els professionals sanitaris estan farts de rebre agraïments per la seva excel·lent tasca 
professional perquè és veritat que aquests agraïments es fan perquè es mereixen, 
però arriba un moment que la situació es va perllongant durant una sèrie d’anys 
excessivament llarga. 
Pensa que el personal sanitari i no sanitari, perquè està parlant de tot el personal que 
treballa a la sanitat, ha mostrat aquests darrers anys un veritable exemple de 
responsabilitat envers la sostenibilitat d’un sistema que és molt estimat per la població, 
molt necessari per a la població, amb un gran esperit vocacional perquè sinó no 
s’entendria molt bé aquesta davallada d’un 30, 35% en les retribucions i també en la 
precarització de les condicions laborals que pateix el personal. 
 
Concretament Althaia, com la resta d’hospitals concertats, estan vivint un moment de 
precarietat i insuficiència pressupostària enorme com a conseqüència de la 
repercussió del 21% de l’IVA, de la repercussió que té la despesa de la medicació d’ús 
hospitalari, com ha mencionat la senyora Cruz, a part del famós medicament contra 
l’hepatitis C, inclouen altres medicaments com els que s’utilitzen en la lluita contra el 
càncer, el retard en les aportacions de CatSalut, que fa que les entitats hagin de 
recórrer a les pòlisses de crèdit, la qual cosa encareix el finançament, i el nou augment 
de tarifa. Tot això fa que aquestes entitats pateixin unes tensions de tresoreria 
enormes i motiva la penosa situació en què es troben els professionals de la sanitat 
concertada, que és una mica pitjor que els que es troben en la sanitat pública, perquè 
és cert que ells enguany no recuperaran la paga extra que recuperaran els funcionaris, 
però la situació a la sanitat pública també és molt dolenta com a conseqüència de les 
retallades d’aquests últims anys.  
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Diu que no passarà a justificar les causes de les retallades perquè són molt diverses, 
però que han afectat a les retribucions, a la plantilla de personal, a les condicions en 
què treballa aquest personal i a la prestació de serveis. És cert que no s’ha de 
dramatitzar, la població continua rebent uns serveis sanitaris molt bons perquè la 
sanitat catalana era molt bona i continua tenint un nivell més que acceptable, però són 
inacceptables les llargues llistes d’espera que es veuen en alguns serveis, la demora 
en determinades exploracions, la demora en la visita a determinades especialitats 
mèdiques i quirúrgiques, la saturació i degradació de l’atenció primària i la saturació 
d’alguns serveis hospitalaris com són les urgències hospitalàries. 
A Althaia hi ha moments de greu tensió entre els professionals per atendre les 
urgències que arriben i no es pot oblidar l’incident que va ocórrer a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, en què el cap d’urgències va ser destituït per descriure el que està passant 
cada dia a les urgències dels grans hospitals.  
 
Per part del GMPSC tindran tota la comprensió i suport i també vetllaran perquè les 
seves reivindicacions arribin on han d’arribar.  
Els consta que el Grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya ha presentat 
una esmena, que ha estat acceptada, una esmena especial fora de termini, amb un 
procediment especial perquè s’inclogui en els pressupostos d’aquest any un increment 
de la tarifa per la sanitat concertada, que vindria a pal·liar la situació que plantegen. 
Aquesta situació hores d’ara la coneix per referència del Diputat del PSC de la 
comarca, no sap en quina fase de la tramitació parlamentària es troba però és així, i 
reitera la comprensió i agraïment i que sàpiguen que des del grup municipal del PSC 
pensen el que acaba d’esmentar. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP,  manifesta que 
és cert que no és la primera vegada que públicament tots fan crides d’agraïment a la 
tasca que desenvolupen els centres concertats i els hospitals de Manresa, una tasca 
que des de l’òptica i la perspectiva personal està donant molt més del que s’esperava 
amb els targets estàndards i compatibilitzables. 
 
En aquests moments de crisi econòmica és cert que tothom ajusta, però també és més 
cert que quan un porta un 30% de davallada en els seus ingressos de sou, cansa i 
tenir sempre l’argument que tot ha de venir per les causes externes dóna fatiga. 
No hi ha una vareta màgica que des d’aquest Ajuntament, ni des del Patronat 
d’Althaia, ni des dels treballadors, ni del comitè d’empresa, pugui solucionar-ho, però 
tots, en la mesura que els correspon, amb les seves obligacions i responsabilitats han 
d’empènyer en la direcció que permeti pal·liar i millorar la situació que actualment 
plantegen. 
 
Des de mesures com que el Parlament de Catalunya aprovi esmenes que 
compatibilitzin i incrementin el pagament d’ingressos dels serveis sanitaris com a 
proveïdors de salut amb Althaia, des de l’òptica i de perspectiva que es puguin 
descentralitzar i treballar en la línia d’aquest increment del pressupost -com deia la 
regidora de Sanitat-, del 3,6%, tot i que és un pressupost impugnat pel Partit Popular 
de Catalunya, però que tampoc és excusa perquè per a allò que s’ha impugnat es 
pugui fer el que li sembli a aquest govern -com són totes aquelles qüestions 
sobiranistes i d’obrir ambaixades.  
Si durant tots aquests darrers anys que tothom ha tingut l’increment de l’IVA, 
increments dels medicaments, que tothom pateix les mateixes excuses arreu del 
territori d’Espanya, que hi hagi territoris que, no és que hagin tingut una disminució 
sinó que han tingut un manteniment o un augment per habitant i any. Aquesta és una 
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diferència que en qualsevol cas és el criteri propi de la gestió que es dóna des de 
Salut,  però que tampoc es responsabilitzi de tots els mals a aquells que en definitiva 
fan la seva feina parlamentària. 
 
Des del GMPP continuaran tenint el suport d’ànim, potser estèril des de l’òptica 
d’aconseguir els objectius que demanen, però serà un suport que faran valdre allà on 
sigui possible, al Parlament de Catalunya,  amb els diputats del PP, perquè donin 
suport a iniciatives que no només afecten a Althaia sinó que afecten a la sanitat 
pública de Catalunya.  
El GMPP votarà favorablement la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, felicita a tot el 
personal, no només per la feina feta, sinó per com estan tirant endavant les accions de 
protesta, per la força que tenen i per la imaginació i per tenir clar que la manera 
d’aconseguir complicitats és explicant als usuaris del servei que, al cap i a la fi, són els 
que pateixen més directament les conseqüències, i quines són les causes d’aquest 
deteriorament del servei.  
Els encoratja a continuar en aquesta lluita, a mantenir la dignitat i a fer les accions que 
calguin i sobretot a buscar la complicitat dels usuaris del servei, de la ciutadania, que 
són els que han d’acabar pressionant a qui convingui per aconseguir les millores que 
es mereixen. 
 
Recorda que aquestes retallades són una decisió política, una decisió condicionada 
per una situació econòmica, condicionada també per l’espoli fiscal que patim com a 
poble i, en el fons, una decisió política on se suma la voluntat dels grans partits 
estatals, que van decidir que en aquest país s’havien de rescatar primer els bancs, que 
la prioritat havia de ser sempre pagar als bancs i que els serveis vindrien després, si 
es podia. I això se suma a la voluntat del govern de la Generalitat, a carregar la 
immensa majoria d’aquest estalvi pressupostari en la sanitat pública i no en altres 
sectors publico privats, privats o públics, on també es podia haver carregat. 
Per tant, no és un accident, no és una cosa de casualitat sinó que és una decisió 
política. 
El GMCUP donarà suport a la moció proposada. 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, diu que, a banda 
de defensar aquesta proposta, el seu grup no l’ha signat perquè els partits que l’han 
presentat no han volgut que hi siguin. 
Diu que és coneixedor d’aquesta problemàtica per familiars i amics que treballen a la 
sanitat. 
Troba bé que el senyor alcalde vagi a Barcelona a veure el senyor Boi Ruiz, però el 
Conseller ja sap de sobres el que passa a tots els hospitals de Catalunya. 
 
Considera que les retallades s’haurien de fer en altres aspectes, però no en sanitat, ni 
en educació, ni per pensions baixes. Si hi ha retallades cal veure quins són els partits 
polítics que les fan i que després fan propostes conjuntes per quedar bé amb els 
hospitals de torn. 
 
El GMPxC creu que no hi ha d’haver demagògia ni hipocresia, s’ha de dir la veritat, i 
no està dient que alguns dels regidors de l’Ajuntament tinguin la culpa de la sanitat que 
hi ha a Althaia, sinó que la tenen els de dalt, però són del seu partit i el que ell no farà 
és donar suport i, per altra banda, estar d’acord amb el que fa el partit polític. 
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S’ha dit que la sanitat de Catalunya és molt bona, potser la millor del món, però es 
pregunta quant durarà, quin preu s’haurà de pagar, si la gent aguantarà aquesta 
sanitat, i fins quan es podrà mantenir aquesta sanitat universal, cosa que no passa en 
altres països. 
 
Arribarà un moment que si no hi ha diners suficients no es podran atendre les 
persones i si el personal sanitari no té les condicions necessàries per fer la seva feina, 
no podrà atendre les persones perquè seran els mateixos treballadors els que hauran 
de ser atesos. 
No pot ser que es facin infraestructures sense cap utilitat i que un servei tan bàsic com 
la Sanitat a Manresa i a Catalunya estigui com està. 
 
El GMPxC votarà a favor de la proposta perquè com a usuari i perquè els dos-mil i 
escaig votants que van obtenir a Manresa, són usuaris dels hospitals de Manresa i 
comarca i perquè no es pot anar en contra dels treballadors. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula a la senyora Cristina Ruiz per al torn de rèplica. 
 
 
La senyora Cristina Cruz  intervé per agrair el suport dels grups municipals. Diu que 
no entrarà en cap debat polític, sinó que només volien explicar la seva situació per tal 
que la coneguessin i agrair el suport a la moció. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.5 
dels Grups Municipals d’ERC, CiU, PSC, PP i CUP, i el ple l’aprova per unanimitat 
dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari  amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
6.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, E RC, PP i CUP, de suport 

a la candidatura de Victoire Ingabire Umuhoza al Pr emi internacional 
Catalunya 2015 i al Diàleg Intraruandès. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i de la 
CUP, de 16 de febrer de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Des de fa temps, la nostra ciutat ha mostrat el seu interès en la defensa dels drets 
humans tant al nostre entorn com a d’altres països. Amb aquest objectiu, hem anat 
avançant en establir un programa d’educació en valors i sensibilització ciutadana que 
permeti una mirada oberta al món i que enriqueixi Manresa amb la formació de 
persones compromeses i sensibles a les injustícies.  
 
Al llarg d’aquests anys, el treball conjunt en el marc del Consell Municipal de Solidaritat  
ens ha acostat el testimoni de moltes persones que coneixen de primera mà altres 
realitats i que aporten dades contrastades superant influències d’interessos econòmics 
i geoestratègics.  
 
Entre totes aquestes realitats, la situació als Grans Llacs va colpir especialment 
Manresa amb l’assassinat de la cooperant Flors Sirera l’any 1997. Ja previ a aquest 
malaurat fet, la societat manresana havia denunciat els genocidis a la zona i la 
distorsió informativa de les versions que s’estaven oferint a la ciutadania.  Durant més 
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de vint anys, s’han realitzat actes explicatius de la situació a l’Àfrica Central i del paper 
de la comunitat internacional, així com la relació existent entre el conflicte a la zona i 
l’extracció de minerals necessaris per a les noves tecnologies i, per tant, minerals per 
mantenir l’estil de vida i de consum als països del nord.  L’objectiu essencial 
d’aquestes activitats ha estat i continua sent la defensa de la societat civil que pateix 
tot tipus d’abusos. Cada vegada es fa més necessari  demanar als organismes 
pertinents que aturin els responsables d’un conflicte que ja suma set milions de 
víctimes i que condemna al patiment a molta més població (explotada, desplaçada o 
vivint en la misèria). 
 
La Querella per aclarir l’assassinat dels cooperants assassinats a la zona, entre ells la 
Flors, és el símbol de la necessitat de justícia i de la urgència del canvi de rumb en la 
defensa de les víctimes. No podem oblidar que l’actual president de Ruanda és el 
principal incriminat en la causa de Flors Sirera i responsable de moltes de les 
matances denunciades a la zona. Si bé, considerem essencial dignificar la memòria de 
les víctimes de qualsevol conflicte, aquesta moció es centra en recordar-les a través 
de la defensa de persones valentes que actualment encara arrisquen la vida a Ruanda 
amb l’esperança de construir un país veritablement democràtic i que avanci cap a 
superar els traumes de la guerra.  Per això, Manresa no pot deixar de donar suport a la 
Victoire Ingabire. 
 
Victoire Ingabire Umuhoza  és de nacionalitat ruandesa, casada i mare de tres fills. 
Va viure setze anys a l'exili, als Països Baixos, on va desenvolupar una carrera 
professional en empreses d'àmbit internacional. Va participar i es va comprometre des 
dels seus inicis amb un procés de Diàleg Interruandès que s'ha desenvolupat al llarg 
dels anys (annex 1). Dona d'un coratge i d'una abnegació extraordinaris, destaca pel 
seu lideratge i per una generositat poc comú. El seu compromís polític i ètic, que va 
més enllà de la seva pertinença ètnica i nacional, féu que fos elegida presidenta del 
partit FDU Inkingi amb l'encàrrec de representar-lo a les eleccions presidencials 
ruandeses d'agost de 2010. Aleshores, l'abril de 2009, la Sra. Ingabire va deixar la 
seva carrera professional per dedicar-se plenament al projecte de retornar al seu país 
natal, amb l'objectiu de contribuir a la reconciliació i a la reconstrucció d'un país desfet 
per un llarg conflicte. És així que decideix de posar fi al seu exili i tornar al seu país 
amb l'esperança d'oferir al poble ruandès una alternativa de governança democràtica i 
de pau durable. 
En arribar a Ruanda el 16 de gener de 2010, va presentar-se davant el Memorial de 
Kigali i va fer una al·locució demanant el reconeixement del patiment i el dret de 
memòria de totes les víctimes de crims de genocidi i contra la humanitat, sense 
distinció ètnica ni de nacionalitat. Això no va plaure el règim de Kigali que va engranar 
contra ella una espiral d'acusacions falses. Símbol de la lluita no violenta, Victoire 
Ingabire va ser empresonada el 14 d'octubre de 2010 per haver gosat expressar 
opinions diferents d'aquelles que sosté el poder establert a Kigali. Després d'un 
simulacre de procés farcit de nombroses irregularitats i sense garanties jurídiques, va 
ser injustament condemnada el 13 de desembre de 2013 a quinze anys de presó. 
 
Aquesta excepcional dona va ser nominada al Premi Sakhàrov a la llibertat de 
consciència 2012 que atorga el Parlament Europeu, el qual, en la seva resolució 
número 2013/2641 (RSP) del 25 de maig de 2013 (annex 2) i en la seva pregunta E-
010056-14 del 2 de desembre de 2014 a la Comissió Europea (annex 3), va expressar 
greus preocupacions en relació al seu judici i en va condemnar el seu caràcter polític. 
 
Human Rights Watch va declarar que el veredicte de culpabilitat formulat contra la Sra. 
Ingabire era la culminació d'un procés judicial equivocat, amb acusacions de tipus 
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polític. En el seu informe final (A/HRC/20/20/Add.2 du 10 juin 2014) el Relator de les 
Nacions Unides pels Drets Humans encarregat de Ruanda, el Sr. Maina Kiai, que va 
concloure una visita al país a finals de gener de 2014, va insistir sobre el fet que totes 
les figures de l'oposició que gosaven criticar el govern -entre elles Victoire Ingabire- 
acabaven sistemàticament a la presó1. 
 
D'altra banda, com a reconeixement a la seva lluita per la llibertat, la Xarxa 
Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau va crear, coincidint amb el centenari 
del Dia Internacional de la Dona el març de 2011, un premi que duu el seu nom: 
“Premi Victoire Ingabire Umuhoza  per la Democràcia i la Pau”. Aquest premi vol retre 
homenatge a la seva valentia i al seu exemple d'iniciativa pacífica i democràtica de 
resolució de conflictes. 
 
Ens satisfà molt que la candidatura de la Sra. Ingabire al Premi Internacional 
Catalunya 2015 hagi estat presentada pel Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya. A semblança del que succeïa durant la dictadura franquista a Catalunya, ha 
estat condemnada per haver reclamat el dret cívic de presentar-se a les eleccions i per 
haver exercit el seu dret a expressar-se, en especial demanant que els autors de crims 
contra l'ètnia hutu i contra ciutadans estrangers fossin també jutjats. Recordem que 
nou dels europeus assassinats eren espanyols, entre ells, l’empordanès Joaquim 
Vallmajó, missioner, i Flors Sirera, infermera cooperant. 
 
La Sra. Victoire Ingabire és una presonera política que mereix el reconeixement públic, 
i nosaltres estem convençuts que atorgar-li el Premi Internacional Catalunya 2015  
seria d'una gran importància, tant com a reconeixement del seu valor defensant els 
ideals democràtics com per limitar la impunitat de l’actual govern ruandès.  
 
Per això, a petició de l’ONGD Inshuti, amb el suport del consell municipal de solidaritat, 
el Ple resol donar suport a aquesta candidatura i adopta els següents  
 
Acords: 
 
1.- Fer palès el suport de l'Ajuntament de Manresa a la candidatura de la Sra. 
VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA, presa política i de consciència a Ruanda des de 
l’any 2010, al Premi Internacional Catalunya 2015. 
2.- Donar trasllat de l’adhesió a aquesta moció, a la secretaria del Premi Internacional 
Catalunya 2015, així com a la Sra. VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA al centre de 
internament a on es troba reclosa. 
 
3.- Fer palès el suport de l'Ajuntament de Manresa al procés de Diàleg IntraRuandès 
com una iniciativa en favor de les llibertats, els drets  individuals i col·lectius 
reconeguts per la Declaració Universal dels drets humans i el diàleg a Ruanda, com 
una aspiració digna orientada a l'impuls dels valors democràtics i vers una convivència 
en pau i fraternitat.” 
 
Annex 1: Resolució unànime del Congrés de Diputats espanyol de suport al Diàleg Intraruandès. 

http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/congreso_diputados_es.pdf 

Annex 2: Candidatures al Premi Sakhàrov a la llibertat de consciència 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120913ATT51311/20120913ATT51311EN.pdf 

Annex 3: Resolució 2013/2641 (RSP) de 25-5-2013 del Parlament Europeu: Cas Victoire Ingabire Umuhoza 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0243+0+DOC+XML+V0//FR 
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1 “The Special Rapporteur expresses similar concern over the fates of unregistered opposition parties whose leaders were 

imprisoned in recent years. He finds troubling that virtually all the publicly critical political leaders are in jail or in exile. This is the 

case of opposition party FDU-Inkingi, led by Ms. Victoire Ingabire”. 

 

 
L’alcalde  dóna la paraula al senyor Jordi Pons Pujol, en representació de l’Associació 
Inshuti, i a proposta del Consell Municipal de Solidaritat, perquè defensi la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Pons Pujol, en representació de l’Associació Inshuti, diu que aquesta 
és una ONG de drets humans especialitzada en l’Àfrica dels Grans Llacs, 
concretament amb Ruanda i el Congo. 
La petició que es presenta és per demanar el suport de l’Ajuntament de Manresa a la 
candidatura de la senyora Victoire Ingabire Umuhoza, al Premi Internacional Catalunya 
2015. 
 
Explica que la senyora Ingabire és una dona ruandesa, líder de l’oposició democràtica 
que porta més de dos anys empresonada. És una de les principals presoneres 
polítiques a l’Àfrica i una dona que ha tingut una trajectòria impecable. Ha estat 
catorze anys a l’exili, vivint a Europa, i va ser nomenada pel conjunt de forces de 
l’oposició democràtica ruandesa per presentar-se a unes eleccions presidencials i anar 
al país a defensar la seva candidatura. 
Aquesta era una opció molt arriscada, ella va deixar la família i la feina a Europa i va 
patir les represàlies al cap de poc d’aterrar a Ruanda i de ser coneguda la seva 
candidatura va ser empresonada. 
 
La senyora Ingabire va ser una de les impulsores del Diàleg Intraruandès, que va tenir 
lloc a diferents ciutats europees, un any es va fer a Palma de Mallorca i un altre a 
Barcelona, en què visità Manresa. 
 
La senyora Ingabire s’ha convertit en una figura de reconciliació per ser la impulsora 
d’aquest Diàleg Intraruandès. 
 
Com ha dit, es demana que l’Ajuntament de Manresa doni suport a la seva candidatura 
perquè el Premi Internacional Catalunya és una de les distincions més prestigioses 
que reconeix la tasca cultural i humana. Recorda que entre els premiats hi ha en Pere 
Casaldàliga, Desmond Tutu l’any 2013, l’antropòleg Lévi-Strauss, etc. 
 
Diu que Manresa hi està especialment compromesa perquè l’Ajuntament de Manresa 
és part en la querella a l’Audiència Nacional per l’assassinat de nou cooperants 
catalans i espanyols i per delictes de genocidi i de crims de guerra a l’Àfrica, ja que 
una de les víctimes va ser la Flors Sirera, infermera cooperant manresana i per tant, hi 
estem especialment interpel·lats. 
 
Desitja que tant de bo aquesta candidatura sigui la triomfadora d’aquest Premi 
Internacional Catalunya.  
Entre els ajuntaments que han donat suport a la candidatura hi ha els de Figueres i de 
Navata, i esperen que també ho faci el de Tremp, que són els quatre municipis 
implicats en aquesta querella a l’Audiència Nacional. 
 
Diu que aquest seria un acte de coherència de la ciutat de Manresa perquè des de 
l’Ajuntament de Manresa fa anys que es dóna suport a projectes de cooperació i drets 
humans, concretament a Ruanda, a través d’entitats com la que representa. Creu que 
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seria un acte de suma coherència i de continuació en la línia de compromís tant en 
l’acció de justícia com en les tasques de la cooperació. 
 
Afegeix que en el cas que sortís aquesta candidatura en favor de la senyora Victoire 
Ingabire al Premi Internacional Catalunya, seria un aval molt important per a ella, un 
alè de vida, ja que la seva vida corre perill. Podria explicar coses concretes però des 
que va ser empresonada no menja el menjar que li donen a la presó per por a ser 
enverinada, li han de portar de fora. La seva defensa jurídica costa molts diners 
perquè obliga que hi hagi tres advocats, un d’europeu –que és britànic-, un de ruandès 
i un altre d’un altre país africà, i és molt costós. 
El grau de repressió a Ruanda arriba al punt que fins i tot el seu primer advocat, un 
advocat nord-americà de molt prestigi, era el President als EEUU de l’equivalent del 
Col·legi d’advocats, que quan va anar a atendre-la i a defensar-la a Ruanda va ser 
empresonat i feina van tenir perquè fos alliberat, tot i ser una persona de molt prestigi 
als EEUU. 
 
Aquest reconeixement seria un alè de vida per a la senyora Ingabire i un suport a tot el 
poble Ruandès en un sentit d’esperança, de llibertat, de justícia, d’un futur millor -
sense aquesta repressió que estan patint-, un reconeixement pel Diàleg Intraruandès i 
un reconeixement per a totes aquelles entitats i cooperants que porten anys intentant 
fer bona feina dins de Ruanda, que la fan sobretot al Congo, perquè avui dia és on hi 
ha el conflicte armat important, i també per la Flors Sirera perquè també estaria 
absolutament d’acord que es donés suport a aquesta candidatura de la Victoire 
Ingabire. 
 
 
Tot seguit l’alcalde  dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han 
signat la proposició. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, agraeix al senyor Jordi Pons, en representació de l’Associació Inshuti, la 
seva explicació sobre la vida i la situació en què es troba la senyora Ingabire, 
empresonada per ser el que és, per ser una dona valenta, que defensa els drets 
humans, com bé ha explicat el senyor Pons i com consta en la proposició. 
 
Diu que de tant en tant va bé que en aquest saló de plens hi hagi entitats, ONG que 
recordin que hi ha realitats molt diferents de la resta del món i que això ens ha de fer 
pensar. 
Des del Consell de Solidaritat i des de la mateixa Casa Flors Sirera li recorda aquesta 
cooperant que -com també s’ha esmentat- va morir a Ruanda, a mans –segons es diu- 
del mateix govern que encara governa, i que la senyora Ingabire està en la mateixa 
situació per lluitar perquè això no estigui passant.  
 
És important que de tant en tant hi hagi temes -que malauradament no hi haurien de 
ser-, que ens facin pensar i poder veure realitats més enllà de la nostra pròpia, que és 
una mica la funció dels programes de sensibilització i d’educació en valors i amb els 
drets humans, i l’objectiu de la regidoria de Solidaritat, de fer aquest recordatori.  
 
Considera un encert el fet de poder tenir l’oportunitat de defensar a aquesta persona 
com a candidata al Premi Internacional Catalunya 2015 perquè, com deia el senyor 
Pons, seria un alè d’esperança de vida que els seus esforços no són en va i que en 
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molts moments el fet que hi hagi una part de societat –llunyana però que pensa en 
ella-, sempre és encoratjador per seguir lluitant i treballant pels drets humans. 
 
Aquesta moció ha de ser un valor afegit de recordatori, de consciència, de donar  
coneixement de moltes realitats que a vegades no veiem i -com deia el senyor Pons- 
la proximitat que hi ha amb aquesta persona amb relació al Consell de Solidaritat. 
 
Demana el suport dels grups municipals a la proposició.  
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, regidora del Grup Munici al del PSC, diu que és una 
feliç coincidència que aquesta proposició de suport a la candidatura de la senyora 
Victoire Ingabire al Premi Internacional Catalunya 2015, es presenti quan falten pocs 
dies per al Dia Internacional de la Dona, perquè ella és una dona excepcional. 
 
Manresa ha estat sempre sensible a la defensa dels drets humans i a recolzar la lluita 
contra les injustícies que pateixen els pobles i sobretot les seves societats civils. 
 
Com a ciutat d’acollida que som, tenim entre nosaltres moltes persones en conflictes i 
guerres als seus països d’origen, i que coneixem de prop gràcies al Consell Municipal 
de Solidaritat i a ONG com Inshuti. 
 
A molts països africans no es coneix altra cosa que una guerra que s’eternitza o uns 
governs autoritaris i sense democràcia. Avui dia, els escenaris de guerra que es 
multipliquen arreu, i alguns ben a prop, revaloritzen el significat de la pau, i sobretot el 
valor de persones com Victoire que dediquen la vida a lluitar per ella, doncs sense 
democràcia i pau no hi ha més llibertat que la de patir i morir. 
 
Victoire Ingabire sempre ha arriscat la seva vida, tant a l’exili com ara a la presó, on es 
troba per lluitar per aconseguir un país amb pau i democràcia, on sigui possible l’acció 
cultural i política, la cohesió social, la llibertat i el progrés per al seu país, Ruanda, 
regió dels Grans Llacs marcada pel genocidi i que tan directament ens afecta per 
l’assassinat sense resoldre de la nostra estimada Flors Sirera. 
 
El GMPSC comparteix amb els altres grups municipals el suport a Victoire Ingabire, 
exemple per a totes les dones del món, per la seva lluita no violenta, per la seva 
generositat, coratge, abnegació i valentia, per lluitar pels drets humans i pel seu 
compromís amb el procés de diàleg interuandès i, en definitiva, per la seva aposta per 
la vida.  
Espera que se li atorgui aquest Premi Internacional Catalunya 2015 que tant es 
mereix. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC, agraeix 
l’exposició feta pel senyor Jordi Pons.  
Diu que davant del perill de repetir-se amb tot el que ja s’ha dit, -perquè de mèrits 
sobrats en té la senyora Ingabire per merèixer aquest premi-, només afegirà 
l’agraïment al Consell de Solidaritat i a totes les entitats que en formen part que, en un 
moment d’emergència local com estem vivint i que podria fer-nos oblidar tots aquells 
conflictes que continuen vius al món, continuen amb la seva tasca i ens els fan 
conèixer i sentir-los propers. 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que més que 
centrar-se en el conflicte ruandès i en el cas de la senyora Ingabire, que ho ha fet molt 
millor el portaveu del Consell de Solidaritat, voldria posar en valor la feina d’Inshuti. 
 
És molt fàcil muntar una campanya de solidaritat quan un tema es veu cada dia a la 
televisió, però fer-ho durant 25 anys, quan el tema ja està oblidat pels mitjans de 
comunicació, i fer aquest treball de formigueta durant tots aquests anys per recordar 
que malgrat que no surti per televisió, el tema segueix igualment viu i segueix essent 
una tragèdia, això té molt més mèrit i només volia posar-ho en valor. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, agraeix al senyor 
Pons la seva explicació. 
Diu que la senyora Ingabire és una heroïna perquè defensar segons quines coses a 
segons quins països és ser molt més que valenta. 
 
Tots són coneixedors de la barbàrie de Ruanda, dels conflictes a la zona dels Grans 
Llacs i la violència originada pels interessos econòmics i el desig de dominar la riquesa 
dels jaciments minerals. Creu que occident no ha de mirar cap a una altra banda i que 
alguns països només actuen per interessos econòmics i dels que governen. 
 
Acaba la seva intervenció amb unes paraules de record per a la cooperant manresana 
Flors Sirera, assassinada a Ruanda, i donant el suport del seu grup a la proposició 
presentada. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula al senyor Jordi Pons per al torn de rèplica. 
 
 
El senyor Jordi Pons  agraeix les paraules d’amabilitat i de compromís. 
 
Recorda que la candidatura al Premi Internacional Catalunya 2015 l’ha presentat el 
Memorial Democràtic de Catalunya i pensa que és especialment important. perquè 
suposa tenir molt present a les víctimes i pensar en polítiques de reparació de les 
víctimes de tot el conflicte de l’Àfrica dels Grans Llacs. 
 
En segon lloc s’ha esmentat el fet de ser dona, aquest és un fet molt rellevant. Diu que 
ja hi ha un premi internacional que porta el seu nom, hi ha una xarxa internacional de 
dones que va crear fa dos anys el Premi Victoire Ingabire Umuhoza per a gent que ha 
treballat per la pau.  
Acaba la seva intervenció dient que el fet que rebés aquest premi suposaria un toc 
d’atenció per a la comunitat internacional perquè el que està passant a Ruanda i a l’est 
del Congo, no s’explica sense, d’una banda, implicació internacional i, de l’altra, per la 
desídia internacional. 
 
Tothom coneix el conflicte de l’est del Congo, on hi ha tota la riquesa minera més 
important de l’Àfrica, però en canvi resulta que tota aquesta riquesa minera s’exporta a 
través de Ruanda, que no té una sola mina, per tant hi ha un conflicte internacional 
amb interessos econòmics importantíssims. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.7 i el 
ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres present s i, per tant, esdevé acord 
plenari  amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP perquè l’Ajuntament delimiti 

àrees de tempteig i retracte que evitin operacions especulatives sobre 
edificis destinats principalment a l’habitatge. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que tenim coneixement de l’existència de Fons d’inversió privats que compren 
estocs immobiliaris a l’engròs a preus molt rebaixats amb l’objectiu d’especular amb el 
seu valor tant en el mercat de lloguer com en el de compra. 
 
Atès que aquestes operacions encareixen el preu del mercat immobiliari i poden ser un 
obstacle per a l’accés a l’habitatge de molts veïns i veïnes de la ciutat. 
 
Atès que  com que molts d’aquests fons actuen amb opacitat i tenen la seu lluny de la 
nostra ciutat, això dificulta l’assumpció de les obligacions socials inherents a la 
propietat immobiliària.  
 
Atès que l’article 15 de la Llei 18/2007 de dret a l’Habitatge preveu la possibilitat que 
els municipis puguin delimitar àrees en les quals es pugui exercir els drets de tempteig 
i retracte a favor de l’administració pública sobre edificis plurifamiliars sencers utilitzats 
principalment com a habitatge. 
 
Proposa 
 
1. Que l’Ajuntament de Manresa estudiï quines són les zones de la ciutat on hi ha més 
edificis d’habitatges buits o infrautilitzats i delimiti unes àrees de possible tempteig i 
retracte que evitin que aquests edificis vagin a parar a mans de Fons d’Inversió 
especulatius.” 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, manifesta que la  
Llei del dret a l’Habitatge preveu que els ajuntaments puguin delimitar àrees en les 
quals es pugui exercir els drets de tempteig i retracte per tal d’evitar operacions 
especulatives. 
 
Explica que si determinats inversors, els anomenats fons voltor d’inversió, d’abast 
internacional que ja estan operant al nostre país, volen comprar blocs d’habitatges a la 
nostra ciutat a preus rebentats –com ja està passant en altres ciutats-, l’Ajuntament 
tingui com a mínim l’ocasió de fer front a aquest atac, i comprar al mateix preu. 
 
És important saber que tenim una eina i desprès ja es veurà si es pot utilitzar, ja que la 
Llei preveu que els ajuntaments poden accedir a la compra d’aquests habitatges 
d’acord amb altres administracions.  
 
La proposició no especifica les àrees que caldria delimitar, però de tots és conegut que 
hi ha ubicacions concretes a la ciutat amb pisos buits i propietat dels bancs o la 
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SAREB, que són els més susceptibles de ser atacats per aquests fons d’inversió, ja 
que es poden permetre rendibilitzar-los a llarg termini. 
 
Creu que és interessant fer-hi front i utilitzar les eines que preveu la Llei, per això 
demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, regidor del Grup Municipal d ’ERC, inicia la intervenció dient 
que moltes vegades no s’utilitzen els recursos legals que hi ha sobre la taula i creu que 
ens trobem davant una bona oportunitat de fer-ne ús. 
 
Està clar que el legislatiu percep la necessitat de molts municipis, ja sigui per fomentar 
l’ús dels habitatges socials o per un Pla estratègic de ciutat, perquè els ajuntaments 
puguin utilitzar les eines per delimitar les àrees d’exercir els drets de tempteig i 
retracte. 
 
Diu que donaran suport a la moció ja que clarament demana que es comencin a 
preveure possibilitats i a veure les possibles opcions per tal d’evitar que aquests 
edificis passin a mans dels Fons d’Inversió.  
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement la proposició. 
 
 
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC , manifesta que estan 
d’acord en què s’estudiï la proposta, ja que és un element nou que s’ha posat a 
disposició dels ajuntaments, i diu que donaran suport a la proposició. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge, del Grup 
Municipal de CiU, inicia la intervenció dient que donaran suport a la moció i diu que la 
Llei del 2007, del Dret a l’habitatge, preveia uns instruments que no s’han pogut 
materialitzar a cap dels municipis. 
 
Diu que si no s’ha pogut tirar endavant el seu desenvolupament amb les eines que 
donava la Llei ha estat per manca de recursos. 
 
En el cas de Manresa, diu que és interessant ja que seria fer un pas més en el 
desenvolupament del nou Pla Local de l’habitatge i un nou pas perquè el Pla General 
ja ha fet una bona feina en relació als nivells d’ocupació i de titularitats a tota la ciutat i 
suposaria un pas més en el nou Pla local de l’habitatge i en la delimitació d’aquestes 
àrees. 
 
Acaba dient que votaran favorablement la proposició. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.1 del Grup 
Municipal de la CUP a votació i el Ple l’aprova per  22 vots afirmatius (11 GMCiU, 
3 GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i 1 ab stenció (1 GMPxC) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMP xC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 



 
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2015 81 

 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va prop osar debatre conjuntament 
les proposicions 6.2 i 6.6, i fer votació separada.  
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per reb utjar la darrera reforma 

fiscal del Govern espanyol. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“El Govern espanyol, en data 27 de novembre del 2014, va aprovar la Reforma Fiscal 
mitjançant Llei 27/2014, segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de 
presentar l'Impost de Societats a partir de l'1 de gener del 2015. Aquesta nova 
Reforma Fiscal implica que totes les entitats no lucratives hauran de fer la declaració 
de l'Impost de Societats. 
 
L'Impost de Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les entitats 
jurídiques, com ho són les societats, associacions i fundacions. En concret, el que 
tributa per aquest impost són els beneficis obtinguts per les empreses o entitats, 
resultants de la diferència entre tots els seus ingressos i totes les despeses. De la 
diferència entre aquests, obtindrà el resultat comptable, que pot ser un benefici o una 
pèrdua. 
 
Tot i així, amb la reforma que ara s'ha aprovat, a partir d’aquest gener de 2015, 
s’eliminen les exempcions a les quals s’acollien les entitats sense ànim de lucre i que 
possibilitava que quedessin exemptes d’aquesta obligació. A partir d’ara, qualsevol 
entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu 
volum- estarà obligada a presentar declaració de l’Impost de Societats.  
 
Fins ara, les entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’Impost 
de Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits: que els 
seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals; que els seus ingressos 
sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals i que les rendes no 
exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció. 
 
Ara, aquesta reforma fiscal obliga a totes les entitats a portar una comptabilitat de 
partida doble a fi de poder identificar adequadament els seus ingressos i despeses 
corresponents a rendes exemptes i no exemptes.  
 
Quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, estem parlant d’entitats com associacions 
de mares i pares, associacions de dones, entitats de joves (de joves amb ganes de fer 
coses), colles de geganters o diables (que surten puntualment per festes majors o 
altres festivitats), associacions de voluntaris (on persones es troben i participen de 
l'entorn o per millorar alguna situació), entitats culturals (per promoure l'art o altres 
disciplines), comunitats de veïns, bancs del temps, entitats esportives, esplais... 
Entitats adscrites a l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu... Agrupacions de persones 
amb moltes ganes de fer coses per la seva comunitat, amb moltes hores dedicades a 
la preparació de les activitats i que fan que el dia a dia de moltes altres persones sigui 
una mica millor. 
 
L’Impost de Societats a les entitats significa imposar càrregues administratives 
desproporcionades, que de cap manera responen ni a l’activitat ni a la grandària de 
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l’entitat. Serà una càrrega burocràtica que dificultarà la seva tasca diària. Significa 
complicar l’activitat de moltes persones autoorganitzades amb una finalitat col·lectiva, 
la majoria d’implantació a nivell local i amb una mínima infraestructura i amb un 
funcionament voluntari i altruista. 
 
L’autèntic benefici d’aquestes entitats i associacions no és cap altre que el benefici que 
reverteix a tota la societat per la seva existència. Si tenen ingressos, són quotes dels 
socis, petites aportacions i/o subvencions públiques. La finalitat d’aquestes entitats no 
és el màxim benefici econòmic, sinó donar un servei al col·lectiu. I sovint, substitueixen 
tasques que hauria de fer l’administració (és el cas dels voluntaris, per exemple). 
 
Catalunya té un ric teixit associatiu i de voluntariat i Manresa n’és una bona mostra. 
Cal facilitar les coses perquè aquest teixit es consolidi cada vegada més, i amb 
mesures com aquestes, imposades des del govern espanyol, el que es busca és o bé 
l'anorreament d'aquest teixit associatiu o bé que les entitats hagin de viure fora de la 
legalitat i sense poder optar a subvencions públiques. Les lleis han d’estar al servei 
dels ciutadans, i no pas a la inversa; la normativa s’ha d’adaptar a la realitat. 
 
Les entitats tenen altra feina a fer que presentar impostos de societats. La Llei 
d'aquest impost té 159 pàgines. El model 200, per liquidar aquest impost, no és 
especialment senzill, té fins a 315 requadres de dades. Es tracta igual empreses amb 
pressupostos milionaris, i importants beneficis, que entitats amb pressupostos ridículs, 
i sense cap ànim de lucre. Alguna cosa no s'està fent bé.  
 
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Manresa proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei 27/2014, 
segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l'Impost de 
Societats. 
 
Segon .- Reclamar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya que les entitats 
sense ànim de lucre continuïn exemptes de la Declaració de l'Impost de Societats, 
modificant en allò que s'escau l'actual llei 27/2014. 
 
Tercer .- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya a defensar els 
interessos de les entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, cridant si fa 
falta a desobeir al Govern espanyol i a no complir aquesta llei. 
 
Quart .- Comunicar aquests acords a totes les entitats de Manresa; al Govern de la 
Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés dels Diputats i del Senat; al Govern espanyol; al Síndic de Greuges; i a 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al conjunt de 
municipis del país i es puguin afegir a aquesta proposta.” 
 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal del PSC en defens a de la modificació de la 

Llei 27/2014, sobre obligacions tributàries per a e ntitats sense ànim de 
lucre. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 16 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
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“L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les 
Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i 
associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de 
societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 
2015. En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, 
associacions cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de 
societats, i sigui quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment 
exemptes, no estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a 
més, complien els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 
100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 
2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin 
sotmeses a retenció. 
 
Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis 
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, 
però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica 
que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs 
recursos humans i financers-, les quals  principalment, es troben dirigides i 
gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat 
social. Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot 
i que no han de suposar una nova càrrega tributària- poden dificultar –sinó van 
acompanyats d’un suport administratiu explícit- el funcionament mateix de les 
associacions.  
 
Per tot plegat, aquesta Llei suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu 
català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu 
arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària 
un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i 
temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu. 
 
Per tot això, proposem al Ple de la corporació l’adopció dels següents,  ACORDS 

1. Mostrar el suport a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions 
de Manresa que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre 
Societats davant d'una mesura que els obliga a portar una doble partida de 
comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil. 
 

2. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen 
totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, 
transparència econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, 
culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi 
dediquen molts dels nostres conciutadans. 
 

3. Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i 
seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i 
quan vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que 
capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i 
financers. 
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4. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre 
Societats per tal de simplificar –sense menystenir la transparència– les 
obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i 
recuperar els supòsits d’exempció que existien fins a l’entrada en vigor de la 
nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa 
social. 
 

5. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al 
Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en 
el qual es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de 
cohesió social, integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, 
compromesa i participativa. 

 
6. Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 

als grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la 
Generalitat, i al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i 
plataformes contràries a la Llei 27/2014 i a totes les associacions i entitats  del 
municipi.” 

 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que la 
moció és molt clara i complementària amb la que ha presentat el GMPSC. 
 
Explica que des del mes de novembre de l’any passat totes les entitats sense ànim de 
lucre estan obligades a declarar l’Impost de Societats, cosa que abans no era així, les 
entitats sense ànim de lucre tenien un status especial i només ho havien de fer si 
complien uns determinats requisits. 
 
Ara, amb la reforma del Partit Popular el que volen és posar dificultats administratives 
que en molts casos resultaran irresolubles per a les entitats, ja que s’imposaran 
càrregues administratives desproporcionades que les entitats no es podran  permetre i 
a la pràctica desapareixeran. 
Creuen que amb aquesta decisió política el que es vol és eliminar aquest teixit social 
format, en els cas dels Països Catalans, per centenars d’entitats, des d’associacions 
de mares i pares,  entitats de joves, entitats esportives, entitats de defensa del territori, 
etc i entenen que aquestes són les entitats que es vol carregar aquesta imposició 
d’unes condicions que no tenen cap altre sentit que no sigui aquest. 
 
Si realment hi haguessin qüestions tècniques o econòmiques es posarien uns límits 
raonables que permetessin que només les entitats que realment treballen amb grans 
quantitats de diners es veiessin afectades, però quan es vol aplicar a totes les entitats, 
entenen que al darrera hi ha la voluntat d’eliminar aquestes entitats que són les que 
actualment tenen una confrontació més directa amb les polítiques del govern. 
 
Demana el vot favorable a la moció perquè a la pràctica l’únic que demana és que es 
rebutgi aquesta reforma fiscal i que es remeti  a les administracions oportunes. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , inicia la 
intervenció dient que tenen els mateixos arguments que ha exposat el senyor Masdeu. 
 
Des del punt de vista del seu grup municipal, l’entrada en vigor de la Llei dificultarà la 
gestió d’entitats i associacions, que són febles i vulnerables, més d’un centenar 



 
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2015 85 

d’entitats que poden haver-hi a Manresa, sense ànim de lucre, que tenen uns 
ingressos minsos i funcionen bàsicament amb voluntariat en diferents terrenys: 
esportiu, cultural, recreatiu, cívic,... que farà que tot el teixit associatiu de la ciutat es 
vegi afectat, perquè les dificultats de tipus administratiu-econòmic i de doble 
comptabilitat són enormes i amb un àmbit on la recaptació serà ridícula. 
 
Entenen que la Llei vulgui introduir elements de transparència i responsabilitat, però 
hauria de ser per a aquelles entitats i associacions que realment gestionin un volum 
d’ingressos quantiós i procedent de rendes alienes a la seva pròpia activitat, perquè és 
quan l’Impost de societats té un sentit.  
Equiparar el teixit associatiu amb les societats mercantils els sembla un despropòsit, ja 
que la recaptació tributària serà petita i els greuges que tindran aquestes entitats seran 
molt importants. 
 
Les exempcions haurien de ser com abans, s’haurien de mantenir els mateixos criteris: 
que els ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos 
sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no 
exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció. 
 
Demanen que es modifiqui aquesta Llei i donen suport a totes les entitats, perquè 
aquestes associacions i entitats sense ànim de lucre deixin de tenir aquesta obligació 
tributària que la llei els obligarà a partir d’ara.  
 
   
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , manifesta que 
estan d’acord amb el paràgraf de la proposició del PSC, que llegeix textualment. 
 
Diu que el GMPSC ha aconseguit presentant aquesta proposta, que abans de 
presentar-la i firmar-la, que el govern del partit Popular els ha escoltat i els ha fet cas, i 
ha incrementat l’import dels 3.000 € a 50.000 €, i diu que ja ho sabien, que hi havia el 
compromís fefaent del govern del Partit Popular que hi hauria aquesta modificació de 
la llei i, com a mínim, ja ho sabien des del dijous de la setmana passada, fins i tot 
abans de timbrar la proposició per a aquest ple. 
Entén que vulguin defensar les entitats, de la mateixa manera que tots les volen 
defensar. 
 
Agrairia que fossin més adults i responsables i que tinguin la gentilesa, com a mínim,  
que quan presenten una proposta sàpiguen de què estan parlant, ja que des de dijous 
de la setmana passada hi ha el compromís que es modificarà la llei i passarà a 
50.000€. 
El GMPP no creu que per aquest aspecte desaparegui cap entitat, perquè no perden 
cap atribució de les que tenien i no tenen cap obligatorietat de costos afegits.  
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC , manifesta que 
comparteixen els arguments i les explicacions tant del Grup Municipal de la CUP com 
del Grup Municipal del PSC. 
Diu que s’estalviarà qualificatius sobre la intervenció del senyor Javaloyes, ja que per 
justificar -segons ell- un error del govern espanyol, ha envestit els altres grups. 
 
Diu que no és cert que no desapareguin entitats, ja que a Manresa n’hi ha de diverses 
que han manifestat la seva voluntat de dissoldre’s, davant d’una nova trava i atac a la 
vida associativa. 
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Acaba la intervenció dient que votaran favorablement les dues proposicions. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda  i Governació , inicia la 
intervenció demanant als representants de Grup Municipal de la CUP, si en relació al 
segon acord, es podria treure “Reclamar al Govern espanyol i a la Generalitat de 
Catalunya,.. ” diu que es pot reclamar a qui faci falta i a qui tingui capacitat perquè li 
reclamin, però aquí la Generalitat de Catalunya amb l’Impost de Societats, no hi pinta 
res. Demana si és possible modificar-lo i deixar només el que fa referència al Govern 
espanyol. 
 
Explica que aquesta Llei ja fa uns mesos que està aprovada i conscient o 
inconscientment anava a tocar el teixit associatiu de tot el país. 
En aquest sentit el Grup Parlamentari català de Convergència i Unió, ha presentat al 
Congrés dels Diputats dues proposicions, una de Llei i una no de Llei. 
 
La proposició de Llei demana que les entitats sense ànim de lucre, de mida petita, no 
estiguin obligades a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats tal com queda 
recollit en la Llei de 2004, que ja deixava exemptes a aquestes entitats sense ànim de 
lucre. I una proposició no de Llei per ser discutida a la Comissió d’Hisenda en el 
mateix sentit. 
 
La setmana passada el senador Ferran Bel, de Convergència i Unió, va aconseguir el 
compromís del ministre Montoro per modificar la declaració de l’Impost sobre Societats 
per a petites entitats sense afany de lucre i aquí es veuran beneficiades les 
Associacions de Veïns, Culturals, AMPAS, Clubs esportius, Associacions de gent gran, 
etcètera, gràcies a la presentació d’una moció, per part d’un grup, a fi i efecte 
d’aconseguir modificar la Llei  i va obtenir aquest compromís per part del ministre. 
 
Diu que aquestes entitats contribueixen a la cohesió social de la nostra col·lectivitat, 
que en el cas concret de Catalunya, i a casa nostra són un motor d’activitats socials, 
esportives i culturals, i moltes persones es beneficien de la seva feina i on les 
administracions han de facilitar i no entorpir el normal desenvolupament de la seva 
activitat, que en la majoria dels casos és altruista i genera una sensació de pertinença i 
d’arrelament a la comunitat. 
 
El compromís aconseguit del ministre Montoro consisteix en suprimir l’impost de 
societats per a aquelles entitats sense ànim de lucre, quan els seus ingressos totals no 
superin els 50.000 euros anuals, amb l’afegit que les seves rendes no exemptes 
quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 1.000 euros, la qual cosa vol dir 
que si tenen patrimoni i rendeix, el rendiment no pot ser superior a 1.000 euros i estarà 
subjecte a l’impost corresponent, i això és el que modificarà el ministre si compleix el 
compromís assolit. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement les proposicions, sempre i quan 
en l’acord segon de la proposició del Grup Municipal de la CUP es modifiqui: 
“Reclamar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya que les entitats...” per: 
“Reclamar al Govern espanyol que les entitats...”.      
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , diu al senyor 
Sala que modificaran el segon acord de la seva proposició. 
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Manifesta que si realment el Partit Popular es fa enrere és per les mostres de rebuig, 
però mantenen la proposició perquè no es refien gens ni mica dels compromisos. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , manifesta que el 
seu grup mantindrà la proposició, ja que encara no s’ha modificat la Llei. 
 
Diu que eren coneixedors del debat en el qual el ministre va considerar la possibilitat 
d’introduir aquesta modificació, però la Llei encara no s’ha modificat. 
 
Li sap greu les declaracions del senyor Javaloyes, però ha de saber que tots els Grups 
Municipals utilitzen arguments. 
Li diu que no ha estat un error i si ha estat així, és un error lamentable i penós, i que si 
realment es produeix la modificació serà per la pressió tant a nivell de municipis com a 
nivell de la Confederació d’Entitats i Associacions que han protestat contra l’aplicació 
d’aquesta Llei.   
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , diu que ell en 
cap moment ha demanat que es retirin les proposicions i personalment té la 
consciència ben tranquil·la dient que està bé que s’utilitzin els arguments dels seus 
partits, però també han de ser conscients de la manera i de la forma amb què ho 
presenten i del que diuen. 
 
Diu que la Llei està aprovada des del mes de novembre de 2014 i és evident que hi ha 
hagut un error, però també és evident que hi ha governs que saben rectificar.  
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.2 del GMCUP a vota ció, amb l’esmena in voce  
del GMCiU, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius  (11 GMCiU, 3 GMPSC, 2 
GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 3 vots negatius (3 GMP P) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
“El Govern espanyol, en data 27 de novembre del 2014, va aprovar la Reforma Fiscal 
mitjançant Llei 27/2014, segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de 
presentar l'Impost de Societats a partir de l'1 de gener del 2015. Aquesta nova 
Reforma Fiscal implica que totes les entitats no lucratives hauran de fer la declaració 
de l'Impost de Societats. 
 
L'Impost de Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les entitats 
jurídiques, com ho són les societats, associacions i fundacions. En concret, el que 
tributa per aquest impost són els beneficis obtinguts per les empreses o entitats, 
resultants de la diferència entre tots els seus ingressos i totes les despeses. De la 
diferència entre aquests, obtindrà el resultat comptable, que pot ser un benefici o una 
pèrdua. 
 
Tot i així, amb la reforma que ara s'ha aprovat, a partir d’aquest gener de 2015, 
s’eliminen les exempcions a les quals s’acollien les entitats sense ànim de lucre i que 
possibilitava que quedessin exemptes d’aquesta obligació. A partir d’ara, qualsevol 
entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu 
volum- estarà obligada a presentar declaració de l’Impost de Societats.  
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Fins ara, les entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’Impost 
de Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits: que els 
seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals; que els seus ingressos 
sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals i que les rendes no 
exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció. 
 
Ara, aquesta reforma fiscal obliga a totes les entitats a portar una comptabilitat de 
partida doble a fi de poder identificar adequadament els seus ingressos i despeses 
corresponents a rendes exemptes i no exemptes.  
 
Quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, estem parlant d’entitats com associacions 
de mares i pares, associacions de dones, entitats de joves (de joves amb ganes de fer 
coses), colles de geganters o diables (que surten puntualment per festes majors o 
altres festivitats), associacions de voluntaris (on persones es troben i participen de 
l'entorn o per millorar alguna situació), entitats culturals (per promoure l'art o altres 
disciplines), comunitats de veïns, bancs del temps, entitats esportives, esplais... 
Entitats adscrites a l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu... Agrupacions de persones 
amb moltes ganes de fer coses per la seva comunitat, amb moltes hores dedicades a 
la preparació de les activitats i que fan que el dia a dia de moltes altres persones sigui 
una mica millor. 
 
L’Impost de Societats a les entitats significa imposar càrregues administratives 
desproporcionades, que de cap manera responen ni a l’activitat ni a la grandària de 
l’entitat. Serà una càrrega burocràtica que dificultarà la seva tasca diària. Significa 
complicar l’activitat de moltes persones autoorganitzades amb una finalitat col·lectiva, 
la majoria d’implantació a nivell local i amb una mínima infraestructura i amb un 
funcionament voluntari i altruista. 
 
L’autèntic benefici d’aquestes entitats i associacions no és cap altre que el benefici que 
reverteix a tota la societat per la seva existència. Si tenen ingressos, són quotes dels 
socis, petites aportacions i/o subvencions públiques. La finalitat d’aquestes entitats no 
és el màxim benefici econòmic, sinó donar un servei al col·lectiu. I sovint, substitueixen 
tasques que hauria de fer l’administració (és el cas dels voluntaris, per exemple). 
 
Catalunya té un ric teixit associatiu i de voluntariat i Manresa n’és una bona mostra. 
Cal facilitar les coses perquè aquest teixit es consolidi cada vegada més, i amb 
mesures com aquestes, imposades des del govern espanyol, el que es busca és o bé 
l'anorreament d'aquest teixit associatiu o bé que les entitats hagin de viure fora de la 
legalitat i sense poder optar a subvencions públiques. Les lleis han d’estar al servei 
dels ciutadans, i no pas a la inversa; la normativa s’ha d’adaptar a la realitat. 
 
Les entitats tenen altra feina a fer que presentar impostos de societats. La Llei 
d'aquest impost té 159 pàgines. El model 200, per liquidar aquest impost, no és 
especialment senzill, té fins a 315 requadres de dades. Es tracta igual empreses amb 
pressupostos milionaris, i importants beneficis, que entitats amb pressupostos ridículs, 
i sense cap ànim de lucre. Alguna cosa no s'està fent bé.  
 
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Manresa proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei 27/2014, 
segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l'Impost de 
Societats. 
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Segon .- Reclamar al Govern espanyol que les entitats sense ànim de lucre continuïn 
exemptes de la Declaració de l'Impost de Societats, modificant en allò que s'escau 
l'actual llei 27/2014. 
 
Tercer .- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya a defensar els 
interessos de les entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, cridant si fa 
falta a desobeir al Govern espanyol i a no complir aquesta llei. 
 
Quart .- Comunicar aquests acords a totes les entitats de Manresa; al Govern de la 
Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés dels Diputats i del Senat; al Govern espanyol; al Síndic de Greuges; i a 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al conjunt de 
municipis del país i es puguin afegir a aquesta proposta.” 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.6 del GMPSC a vota ció, i el Ple l’aprova per 20 
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 2 GMERC, 2 GMPx C i 2 GMCUP), i 3 
abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plen ari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP de rebu ig al Pacte Antiterrorista.  
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de febrer de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que el passat dia 2 de febrer del 2015 el líders del PP i del PSOE van signar 
l'anomenat Acord per afermar la unitat en defensa de les llibertats i en la lluita contra el 
terrorisme. 
 
Atès que aquest Pacte antiterrorista preveu una nova reforma del Codi Penal 
espanyol. 
 
Atès que el Pacte i la Reforma són un nou atac contra les llibertats bàsiques, ara 
justificat pel que anomenen amenaça gihadista. 
 
Atès que, entre aquests atacs a la llibertat destaca, especialment, la imposició del 
retorn a la cadena perpètua, tot i que disfressada amb l'eufemisme presó permanent 
revisable. 
 
Atès que el secretari general del PSOE ha deixat clar que aquestes imposicions són 
necessàries per garantir  la «imprescindible unitat de la lluita contra el terrorisme». 
 
Atès que aquest pacte preveu considerar terrorisme les activitats orientades a subvertir 
l’actual marc constitucional. 
 
Proposem  
 
Primer.- Rebutjar l'Acord per afermar la unitat en defensa de les llibertats i en la lluita 
contra el terrorisme signat pel PP i el PSOE. 
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Segon.- Mostrar l’oposició al projecte de reforma del Codi penal que té com a objectiu 
utilitzar la por per a retallar les llibertats de les ciutadanes.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que a 
principis del mes de febrer es va signar l’Acord per afermar la unitat en defensa de les 
llibertats i en la lluita contra el terrorisme, pocs dies després de l’atemptat contra el 
setmanari francès Charlie Hebdo, i es va aprofitar aquest moment per fer-lo públic. 
 
Diu que el Pacte preveu la modificació del Codi Penal per canviar tot el que fa 
referència al terrorisme, sobretot en dos punts concrets; primer la imposició del retorn 
de la cadena perpètua, sota un nou nom “presó permanent revisable” i el segon punt 
sobre el que es considerarà terrorisme; alterar el funcionament de les institucions i 
alterar greument la pau pública o alterar l’ordre constitucional. 
També es consideraran actes de terrorisme: els delictes informàtics, les filtracions, la 
mateixa cobertura informativa sobre determinades accions de protesta, ocupar els 
bancs, etc...  
En resum, el que fa aquesta modificació del Codi Penal a la pràctica és augmentar els 
conceptes als que se li pot aplicar la definició de terrorisme, essent un atac frontal als 
drets i a les llibertats, que aprofiten la doctrina del xoc i fent lleis cada vegada més 
discrecionals, reintroduir a la pràctica la cadena perpètua i coartar cada cop més els 
drets i les llibertats.   
 
El GMCUP demana el rebuig a l’acord i mostrar l’oposició del Consistori al Projecte de 
reforma del Codi Penal. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC , diu que drets i  
llibertats són el que necessiten les persones per conviure. El que no té sentit és que 
algú, un descerebrat, sigui de la ideologia que sigui, deixi caure una bomba i assassini 
persones innocents.  
Tot el que sigui lluitar perquè aquests atemptats no es produeixin hi estaran totalment 
d’acord. 
 
Acaba la seva intervenció dient que el vot del GMPxC a la proposició serà 
desfavorable. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del PP , manifesta que el 
pitjor enemic que pot tenir una democràcia és el terrorisme, sigui del tipus que sigui, 
polític, religiós. 
 
Diu que el terrorisme jihadista està augmentant i tot el que es faci per limitar aquestes 
accions s’ha de considerar favorable. La reforma del Codi Penal ha introduït la presó 
permanent revisable, que està avalada pel Tribunal Europeu dels Drets Humans i ja hi 
ha diferents països que ja la tenen introduïda (França i Regne Unit), i aquí els partits 
majoritaris; el partit Popular i el Partit Socialista han fet aquest pacte, però amb la 
generositat del partit Popular de què si tornés a governar el partit Socialista es podria 
revisar el Codi Penal, s’acceptarà la revisió respecte a la reforma que ara s’ha fet. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran desfavorablement la proposició del GMCUP. 
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El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC , manifesta que ens 
trobem davant d’una proposta greu. Primer perquè estem davant d’un govern que tot el 
que no li agrada ho porta al Constitucional, tot i que, respecte a la presó permanent 
revisable, sigui inconstitucional per prestigiosos juristes. 
També, la facilitat que té el Partit Popular d’aprofitar qualsevol llei per introduir 
elements que en principi no tenen res a veure, i que un sospita que vagin 
encaminades a intentar retallar les llibertats i sobretot tot allò que no els agrada. 
 
És cert que contra el terrorisme s’ha de lluitar i Esquerra Republicana sempre ha estat 
en contra del terrorisme, no entenen que es canviï el concepte de terrorisme, en tot 
cas hi ha noves formes de terrorisme, i per tant quan es defineix com a atemptats 
contra la integritat moral, la llibertat, el patrimoni, els recursos naturals, el medi 
ambient, la corona, els desordres públics, es demana si tot això pot arribar a ser 
terrorisme. També que es faci en base a no només un acte violent, sinó a crear 
desordres públics. 
Sembla que ara tot quedarà sota la interpretació dels jutges. 
 
Acaba dient que el GMERC votarà a favor de la proposició. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , diu que el seu 
grup municipal ha estudiat el posicionament respecte a la proposició, i ell ho intentarà 
transmetre ja que no és una situació políticament fàcil ni d’entendre, ni d’explicar. 
 
Diu que és una realitat que existeix una nova forma de terrorisme d’àmbit internacional 
per part de grups jihadistes, colpejant països  occidentals sobretot des de l’any 2001. 
Creu que segurament no es disposa de tota la informació disponible ni del per què 
s’han introduït alguns elements decisoris del que es pot entendre com a terrorisme. 
 
Ara a la definició de terrorisme s’ha afegit un component molt bàsic als conceptes que 
s’han dit anteriorment, quan siguin fets per terroristes, en el sentit individual de la 
paraula, o que estiguin connectats a organitzacions terroristes. 
No està d’acord en què el tall d’una carretera pugui ser considerat acte terrorista, i 
dubta que la interpretació que es pugui fer, sigui aquesta. 
   
Manifesta que una cosa és l’acord que han signat el Partit Popular i el Partit Socialista, 
i una altra cosa és la reforma del Codi Penal. Recorda que el Partit Socialista, ni dóna 
suport, ni avala, ni assumeix la presó permanent revisable, i encara menys la cadena 
perpètua. No està conforme amb la lectura que s’ha fet sobre el fet que s’hagi pactat 
una reforma del Codi Penal. El Partit Socialista ha rebutjat la decisió del govern 
d’incloure la presó permanent revisable en el Codi Penal, votant en contra al Congrés i 
ho farà al Senat. 
 
Diu que s’ha pactat una acord ampli, genèric sobre com actuar contra el terrorisme 
jihadista, no s’ha pactat res del Codi Penal.  
 
Un altre aspecte col·lateral de la proposició és decidir quin tipus de llibertat i quin tipus 
de seguretat volem, hi ho diu respecte el que s’ha dit sobre els delictes informàtics. 
Recorda que fa 10 anys no es considerava delicte enviar fotos de menors per internet, 
és a dir, quan es lluita contra fenòmens delictius nous, és perquè hi ha llacunes que no 
estan previstes. 
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Segurament s’haurà de revisar el Codi Penal per donar resposta a noves formes de 
delictes.  
Recorda que la fórmula pactada entre el Partit Popular i el Partit Socialista serà 
l’aplicació de la màxima pena prevista al Codi Penal als terroristes, és el que ha pactat 
el Partit Socialista, i ells no són els responsables que el Codi Penal pugui preveure la 
cadena perpètua o la presó permanent revisable, perquè insisteix que han votat en 
contra al Congrés dels Diputats. 
 
S’ha d’entendre que s’haurà de pactar algun tipus d’actuació conjunta i decidida o 
s’està deixant el camp obert a les tesi més reaccionàries i populistes com està passant 
a França. També s’ha de tenir en compte l’opinió de la població, i aquesta prefereix 
petits decrements de les llibertats i més augment de la seguretat.  
Tenim un problema molt seriós i sospita que no serà el d’un Codi Penal, que aquest, 
d’alguna manera serà un problema si la majoria absoluta que l’ha d’aprovar ho fa de la 
forma amb què ho vulgui aprovar. El problema que tenim és un fenomen, que al nostre 
país ja l’hem viscut, i també van ser molt criticats per altres pactes antiterroristes, que 
el seu fruit van donar. 
 
No els agrada l’acord a què han arribat el Partit Popular i el Partit Socialista per la 
indefinició d’alguns conceptes, per la laxitud d’altres, per la superposició de figures 
delictives que no queden ben reflectides, però en cap cas aquest acord pot significar 
un pacte per aprovar el Codi Penal, perquè el propi Partit Socialista ha votat en contra 
al Congrés i ho farà al Senat. 
 
Acaba la intervenció dient que s’abstindran en la votació de la proposició de la CUP, 
perquè respecte al primer punt de l’acord on es diu Rebutjar l’Acord,...diu que hi ha 
d’haver algun tipus d’acord. I respecte al segon acord, diu que estan totalment d’acord. 
 
Voldria que es tingués en compte les reflexions fetes, i diu que si l’atemptat de Charlie 
Hebdo no hagués estat a París i s’hagués produït al Regió 7 de Manresa, creu que 
segurament avui no hi hauria aquest debat. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU , diu que com que 
coincideixen en el rebuig a l’acord o pacte antiterrorista, el seu grup votarà a favor de 
la proposició presentada pel GMCUP. 
 
Consideren que l’anomenat Pacte antiterrorista, té dos pecats originals; per una banda 
el tema de la reacció causa-efecte, la reacció sobrevinguda, i la convicció de lluita 
contra el terror ha de ser absolutament sòlida i al marge temporalment d’un fet 
reprovable, com el que va succeir a París. Respecte a la segona, diu que quan dues 
forces polítiques signin un anomenat pacte antiterrorista, ja dóna des del minut zero 
una certa sensació d’una pàtina en contra del terror per part d’aquells que des de 
l’origen, fan l’acte formal i els altres ja s’hi aniran sumant. 
 
Diu que la convicció contra el terror no creu que depengui de si signes o no un 
document i no depèn si actues en un moment determinat o un altre, i Convergència i 
Unió ho ha demostrat sobradament durant moltes dècades i no hi ha cap dubte sobre 
la seva implicació absoluta contra el terror, s’esdevingui on s’esdevingui. 
 
Per una qüestió de qualitat democràtica no assumeixen la presó permanent revisable, 
perquè tenen clar que els referents nacionals de cadascú són els que són, però quan 
es parla d’unitat, entenent que els dos grups que han signat representen més d’un 
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84% dels diputats del Congrés dels Diputats, però també s’ha de tenir clar que aquests 
dos partits signants representen el 29% dels diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya. 
 
Està clar que la unitat, en aquest cas és treballar unitàriament totes les forces 
polítiques representades al Parlament de Catalunya. És evident la qüestió del fet 
nacional, perquè algú pot considerar que hi ha gent que veu fantasmes, però hi ha fets 
que han passat darrerament que demostren el contrari, i en el procés concret que viu 
el nostre país, segons quines interpretacions podrien tenir una afectació molt directa 
més enllà del que es considera que vol ser la lluita d’aquest anomenat Pacte 
antiterrorista. Per tant, lluita absoluta dels elements que un estat democràtic i de dret 
ofereix, i lluita absoluta contra el terror, però aquesta convicció no té res a veure amb 
estar d’acord en concret amb un document que signen dues forces polítiques. 
 
  
L’alcalde sotmet la proposició 6.4 del GMCUP a vota ció, i el Ple l’aprova per 15 
vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMERC i 2 GMCUP), 5 vo ts negatius (3 GMPP i 2 
GMPxC) i 3 abstencions (3 GMPSC) i, per tant, esdev é acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors i 

regidores des de l’anterior donació de compte al pl e 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. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 65, 67 i 1, 

que corresponen a les sessions amb caràcter reserva t dels dies 16 i 23 de 
desembre de 2014 i 7 de gener de 2015, i de les act es núm. 63 i  66 que 
corresponen a les sessions amb caràcter públic dels  dies 2 i 16 de 
desembre de 2014. 

  
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 65, 67 i 1, que corresponen a les sessions 
amb caràcter reservat dels dies 16 i 23 de desembre de 2014 i 7 de gener de 2015, i 
de les actes núm. 63 i  66 que corresponen a les sessions amb caràcter públic dels 
dies 2 i 16 de desembre de 2014, 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. 
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10. Donar compte de diversos escrits que justifique n recepció d’acords 
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.  

 
Data 

d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

23-01-2015 
FISCALIA 
SUPERIOR DE 
CATALUNYA 

Direcció General de 
Política Lingüística 

Acord de Ple 18-12-2014 
- Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CiU com a 
Declaració de responsabilitat pel 9N. 

23-01-2015 GENERALITAT 
DE CATALUNYA Secretaria de Govern 

Acord de Ple 18-12-2014 
- Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CiU com a 
Declaració de responsabilitat pel 9N. 

23-01-2015 GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Secretaria de Govern 

Acord de Ple 18-12-2014 
- Proposició del Grup Municipal de la CUP per fer front a 
l’emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica a 
petició de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el 
Capitalisme del Bages i de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica.  

 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
11.1 Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre el c ost de la campanya 

“Manresa cor de Catalunya”. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 16 de febrer de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quin és el cost desglossat pels diversos conceptes que ha tingut fins a data d’avui el 
disseny, producció en tots els formats; i la difusió de la campanya, “Manresa Cor de 
Catalunya”, incloent-hi les insercions en publicitat als mitjans de comunicació.  
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, informa que el cost de la campanya, desglossat per conceptes, és el 
següent: 
 

- El disseny de la marca:  11.253€ 
- La producció, que consta d’una guia, amb 10.000 exemplars en català, 5.000 

en castellà, 5.000 en anglès i 5.000 en francès:   8.848€ 
- La difusió:1.019€ 

 
Això suma un  total de  21.120€, que s’han finançat amb 13.200€ procedents d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona i la resta amb recursos ordinaris del 
pressupost de la regidoria de Turisme.  

 
Remarca que aquesta campanya s’emmarca dins dels acords estratègics del Pacte de 
ciutat que intenta posicionar Manresa, augmentar l’autoestima dels manresans i seguir 
donant difusió en el decurs del 2015. 
 
 
11.2 Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre l’ob servatori social de Manresa. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 16 de febrer de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
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“El 4 de juliol de 2013, la regidora de Serveis Socials de Manresa es va comprometre 
públicament en un acte al Casino de Manresa organitzat per Càritas a tornar a 
actualitzar les dades de l’Observatori Social de Manresa. El darrer informe que es va 
editar (i que està al web municipal correspon al març del 2010: 
http://www.manresainclusio.cat/arxius/informe_social_10_baixa.pdf). 
 
Aquell dia, Càritas Manresa presentava un estudi que constatava l’enorme augment de 
l’impacte de la pobresa a la nostra ciutat. 
 
Una de les conclusions d’aquell “Anàlisi de la realitat de l’exclusió social. Mirar per 
veure” era la necessitat de recuperar l’Observatori Social de Manresa i de disposar de 
dades fiables que la regidora es va comprometre públicament a resoldre. 
 
¿Quan té previst l’Ajuntament fer públiques aquestes dades actualitzades?” 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, informa que l’equip de govern té previst donar aquestes dades a finals 
del mes de març. 
 
 
11.3 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la  moció del GM Socialista on 

es reprovava l'actuació dels agents d’ordre públic del cos dels Mossos 
d’Esquadra del dia 12 de febrer amb motiu del desal lotjament de l’Estació 
de la Renfe de Manresa. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de febrer de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Al Ple municipal del mes de febrer del 2014, es va aprovar una moció del GM 
Socialista on es reprovava l'actuació dels agents d’ordre públic del cos dels Mossos 
d’Esquadra del dia 12 de febrer amb motiu del desallotjament de l’Estació de la Renfe 
de Manresa. El segon acord deia: 
 
"L’Ajuntament de Manresa trametrà aquesta reprovació al Conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, amb la petició expressa que ordeni la investigació d’uns fets 
que només es van produir a Manresa tot i que la protesta es feia a molts altres llocs de 
Catalunya; i que se’n depurin responsabilitats entre els comandaments que la van 
ordenar aconseguint l’efecte contrari al de garantir l'ordre." 
 
Preguntes: 
 
1. L'ajuntament va fer la petició?  
2. S'ha rebut alguna comunicació al respecte?  
3. El Conseller d'Interior ha iniciat la investigació proposada? 
4. En cas afirmatiu, coneixem en quin punt es troba?” 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Segur etat Ciutadana, informa que 
l’Ajuntament de Manresa va traslladar la petició el 25 de febrer de 2014, poc després 
es va rebre el justificant de recepció per part de la Conselleria i se’n va donar compte 
en el Ple del mes d’abril de 2014. 
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El Conseller, en una intervenció al Parlament, en resposta a la pregunta plantejada 
respecte a aquest tema i a l’acord de l’Ajuntament de Manresa, es va manifestar 
exposant una anàlisi dels fets i de l’actuació en substitució d’una investigació stricto 
sensu. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia, 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 
 


