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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 12/2015 
Dia:  17 de setembre de 2015 
Hora:  19:00 h a 22:00 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Antoni Llobet Mercadé 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep M. Sala Rovira 
Joan Calmet Piqué 
Olga Sánchez Ruiz 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Regidors i regidores 
Miquel Davins Pey 
Àuria Caus Rovira 
Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Àngels Santolària Morros 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Jaume Torras Oliveras 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Masdeu Valverde 
Jordi Garcés Casas 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Antonio Espinosa Cerrato 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 10 i 11, que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 23 de juliol i 1 de setembre de 2015, 
respectivament. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 6121, 

de 25 de juny de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’una 
Tècnica de grau mitjà Educadora Social, per realitzar tasques al Casal d’Estiu 
per als Centres Oberts. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 6145, 

d’1 de juliol de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’un tècnic 
especialista per realitzar tasques de monitor-animador sociocultural al Casal 
d’Estiu per als Centres Oberts. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6824, de 29 de juliol de 2015, 

sobre substitució de l’alcalde durant el període comprès entre el 2 i el 21 
d’agost de 2015, ambdós inclosos. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 7160, de 13 

d’agost de 2015, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal 
en àrees de pública concurrència: Correfoc. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 7199, de 13 

d’agost de 2015, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal 
en àrees de pública concurrència: Festa Major. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7463, de 28 d’agost de 2015, 

sobre activació, per al dia 30 d’agost de 2015, i en fase d’alerta, del pla 
Especific Municipal d’emergències per a espectacles pirotècnics (Castell de 
focs). 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, num. 6813, de 24 de juliol de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, num. 7107, de 6 d’agost 

de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
17/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7639, de 14 de setembre de 

2015, sobre modificació de la composició i càrrecs del Grup Municipal d’ERC. 
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2.10 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 14 de juliol de 2015, per 
al seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (2n 
trimestre de 2015). 

 
 
3. ALCALDIA   
 
3.1 Presa de possessió com a regidor del senyor Pol Huguet Estrada, que pertany 

a la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalyunya – Acord Municipal 
(ERC-AM). 

 
3.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució dictada per 

l’alcalde accidental el  dia 7 d’agost de 2015, referent a la modificació del règim 
de dedicació de l’alcalde president. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió 

ordinària del Ple de la Corporació del mes d’octubre de 2015.    
 
 
4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elaboració per al present mandat 

corporatiu, d’un nou protocol documental anomenat “Pacte de ciutat per a la 
promoció econòmica i la cohesió social”. 

 
 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les 

Beques i Ajuts del Projecte Promoció de l’Ocupació Industrial al Bages.   
 
 
4.3 Regidoria delegada de Cultura i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi 

Pare Ignasi Puig i Simon 2015. 
 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 19/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 

20/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA, 

per a concertar un préstec amb Bankia, per un import d’1.300.000 €, amb destí 
a finançar el pressupost d’inversions de l’exercici 2015. 
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5.2 Regidoria delegada de Governació 
 
5.2.1 Aprovar la designació del representant de l’Ajuntament de Manresa al Consell 

d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a Askapena, Askapeña, 

Herriak Aske i Elkar Truke. 
 
6.2 Proposició conjunta dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, PSC i DM, de 

suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània, a petició de Tots Fem Bages i del Consell Municipal de 
Solidaritat. 

 
6.3 Proposició conjunta de tots els grups municipals (CiU, ERC, CUP, PSC, C’s i 

DM) de suport a la Declaració Institucional de les ciutats defensores dels drets 
humans, a petició d’Inshuti i del Consell Municipal de Solidaritat. 

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 36, 37, 39, 40 i 41, que corresponen als dies 14, 21 i 28 de juliol, 25 
d’agost i 1 de setembre de 2015. 

  
 
10. 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. 

Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 

 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 10 i 11, que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 23 de juliol i 1 de setembre de 2015, amb 
caràcter ordinari i extraordinari, respectivament. 
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Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de 
les sessions del Ple núm. 10 i núm. 11, que van tenir lloc els dies 23 de juliol i 1 de 
setembre de 2015, amb caràcter ordinari i extraordinari, respectivament, que s’han 
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si 
hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 
membres presents. 

 

L’alcalde informa que abans d’entrar en l’apartat de Qüestions de presidència llegirà 
un acord de la Junta de Portaveus, que va aprovar en la reunió d’ahir, sobre la 
seguretat a les nostres carreteres. Diu que aquesta nota ha sortit als mitjans de 
comunicació, però per tal de poder-ho notificar a les institucions que s’hi esmenten, 
requereix que consti en l’acta del Ple. 

Tot i que el Grup Municipal de Ciutadans no va assistir a la reunió de la Junta de 
Portaveus d’ahir, ha manifestat la seva voluntat d’adherir-se al manifest i, per tant, 
l’acord quedarà redactat de la forma següent: 

 

“Acord de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Manresa 
sobre seguretat a les nostres carreteres 
 

Atès que en el dia d’ahir, dimarts, 15 de setembre, va succeir un gravíssim accident mortal a la carretera 

C-55, al municipi de Manresa, en produir-se un xoc frontal entre dos vehicles, després que un d’ells 

circulés en sentit contrari per la variant de la nostra ciutat. Un sinistre en el qual es van veure implicats fins 

a tres vehicles més. 

  

Atès aquest és el tercer accident mortal en el que portem de 2015 que es produeix a les nostres 

comarques centrals perquè algun dels vehicles implicats estava circulant en sentit contrari per trams de 

doble carril per sentit de circulació. 

  

I a falta de disposar dels detalls de la investigació que realitzen els Mossos d’Esquadra de cadascun dels 

tres atestats, 

  

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Manresa, reunida avui, ha acordat per unanimitat dels grups 

municipals presents (CiU, ERC, CUP, PSC, C’s i DM) 

  

1. Manifestar el nostre condol als familiars i amics de l'última víctima mortal a la C-55, així com als de la 

resta de víctimes que han patit accidents en aquesta carretera. 

  

2. Instar al Servei Català de Trànsit a realitzar una auditoria urgent dels accessos a les autovies del nostre 

territori i de la seva senyalització vertical i horitzontal; i a preveure, planificar i executar amb la mateixa 

urgència quantes mesures de seguretat noves calgui aplicar. 
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3. Així mateix, instem al Servei Català de Trànsit i al Departament de Territori de la Generalitat a informar 

a aquest ajuntament de les raons per les quals no es va decidir plantejar com alternativa al tall de trànsit 

de la via, l’aixecament temporal de les barreres del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa. 

  

4. Finalment, instem a la Generalitat de Catalunya a què negociï amb l’empresa concessionària de 

l’autopista que aquesta mesura excepcional d’aixecament de barreres es pugui aplicar, en el cas que 

futurs accidents de trànsit de gravetat suposin un tall prolongat de la circulació com el d’ahir a la C55. 

 

Manresa, 16 de setembre de 2015” 

 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal. 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 

6121, de 25 de juny de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal 
d’una Tècnica de grau mitjà Educadora Social, per realitzar tasques al 
Casal d’Estiu per als Centres Oberts. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1.- Contractar, en règim laboral temporal per obra o servei determinat a temps parcial 
i pel procediment de màxima urgència, a la senyora XXX (DNI XXX) com a Tècnica de 
grau mitjà educadora social per realitzar tasques al Casal d’estiu per als Centres 
Oberts, amb una jornada de 30 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 1 
d’agost i fins al 2 de setembre de 2015 i per una retribució mensual de 1.702,07 € més 
la part proporcional de dues pagues extraordinàries.      
 
2.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució i publicar la present contractació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

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

6145, d’1 de juliol de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal 
d’un tècnic especialista per realitzar tasques de monitor-animador 
sociocultural al Casal d’Estiu per als Centres Oberts. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1.- Contractar, en règim laboral temporal per obra o servei determinat a temps parcial 
i pel procediment de màxima urgència, al senyor XXX (DNI XXX) com a  Tècnic  
especialista  per  realitzar  tasques  de  monitor-animador sociocultural al Casal d’estiu 
per als Centres Oberts, amb una jornada de 30 hores setmanals, pel període comprès 
entre el dia 6 de juliol i fins al 3 de setembre de 2015 i per una retribució mensual de 
1.323,11 € més la part proporcional de dues pagues extraordinàries.      
 
 

2.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució i publicar la present contractació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Dídac Escolà, que ha demanat per a intervenir amb 
relació a aquestes dues resolucions. 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, intervé per 
manifestar que aquest és el segon ple en què l’equip de govern dóna compte de 
contractacions laborals que no s’ajusten als procediments reglamentaris. Entenen que 
les circumstàncies obliguen i que molts cops és més important agilitzar la resolució de 
les carències. 
També entenen que tal i com van apuntar en el darrer ple municipal, en referència a 
les contractacions relatives als campus esportius municipals, aquestes contractacions 
no només s’han de veure subjectes a la normativa vigent sinó també als principis de 
provisió, proactivitat i transparència. 
Per aquest motiu i amb ànim de no haver de reiterar-se en aquesta agilització poc 
ajustada a la normativa, els agradaria esperonar l’equip de govern que tingui en 
compte la creació de bosses de treball multidisciplinars que esdevinguin una eina útil a 
l’hora de cobrir les necessitats urgents i puntuals. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, manifesta que amb 
relació al punt 2.1 es va tibar de la bossa de treball i la persona que per correlació li 
corresponia és la que va portar a terme les tasques entre l’1 d’agost i el 2 de setembre, 
per import de 1.702,07 € mensuals, més la part proporcional de la paga extra. 
 
Pel que fa al punt 2.2 informa que es va utilitzar el mateix sistema, però cap de les 
persones inscrites a les bosses de treball va tenir interès ens adscriure’s a aquest lloc 
de treball. Atesa la premura de temps i tenint en compte que tenint una bossa i que es 
preveia poder fer ús d’aquesta, es va agafar una persona que havia estat a 
l’Ajuntament en treballs en pràctiques en un centre obert, de la qual se’n tenien bones 
referències de quan havia executat la feina. A aquesta persona se li va demanar si 
podia portar a terme aquestes tasques entre el 6 de juliol i el 3 de setembre, per una 
retribució de 1.323,11 €, més les parts proporcionals de la paga extra, i va acceptar. 
 
En el primer cas es va tibar de la bossa de treball però en l’altre cas no va ser possible 
pel que ha exposat. 
En el futur es farà una nova bossa amb gent nova, però fins el moment present aquella 
era la disponible. 
 
  
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6824, de 29 de juliol de 

2015, sobre substitució de l’alcalde durant el període comprès entre el 2 i 
el 21 d’agost de 2015, ambdós inclosos. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Que durant el període comprès entre el 2 i el 9 d’agost de 2015, ambdós 

inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del primer i la 
segona tinents d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
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transitòriament pel tercer tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira,  que 
substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 

 
Segon. Que durant el període comprès entre el 10 i el 21 d’agost de 2015,  ambdós 

inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i del primer tinent 
d’alcalde, les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la 
segona tinent d’alcalde, senyora  M. Mercè Rosich Vilaró, que substituirà 
amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.  

 
Tercer. Notificar aquesta resolució al tercer tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 

Rovira, i a la segona tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró.  
 
Quart. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 

compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

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

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

efectes corresponents.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 7160, de 

13 d’agost de 2015, sobre actualització del contingut del Pla Específic 
Municipal en àrees de pública concurrència: Correfoc. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Actualitzar el contingut del Pla Específic Municipal en àrees de pública 
concurrència: Correfoc, en el sentit d’incorporar en aquest, les modificacions 
proposades en l’informe emès per la tècnica de Protecció Civil, adjunt a aquesta 
resolució. 
 
Segon. Activar, pel dia 31 d’agost de 2015, i en fase d’alerta, el Pla Específic 
Municipal en àrees de pública concurrència: Correfoc, aprovat per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia  24 d’agost de 2012 i homologat per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya, el dia 13 de juny de 2013, d’acord amb les previsions tècniques 
que conté. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 7199, de 

13 d’agost de 2015, sobre actualització del contingut del Pla Específic 
Municipal en àrees de pública concurrència: Festa Major. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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“Primer. Actualitzar el contingut del Pla Específic Municipal en àrees de pública 
concurrència: Festa Major, en el sentit d’incorporar en aquest, les modificacions 
proposades en l’informe emès per la tècnica de Protecció Civil, adjunt a aquesta 
resolució. 
 
Segon. Activar en fase d’alerta, des del dia 22 d’agost de 2015, a les 16.30 hores, i 
fins el dia 27 de setembre de 2015, a les 23.59 hores, el Pla Específic Municipal en 
àrees de pública concurrència: Festa Major, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia  24 d’agost de 2012 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, el dia 13 de juny de 2013, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7463, de 28 d’agost de 

2015, sobre activació, per al dia 30 d’agost de 2015, i en fase d’alerta, del 
pla Especific Municipal d’emergències per a espectacles pirotècnics 
(Castell de focs). 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Activar, per al dia 30 d’agost de 2015, i en fase d’alerta, el Pla Específic 
Municipal d’emergències per espectacles pirotècnics (castell de focs), entrat al registre 
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central en data 26 d'agost de 2015. 
 
Segon.  Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que els punts 2.7 i 2.8 es 
tractarien conjuntament, atès que hi hauria preguntes del representant del Grup 
Municipal de la CUP. 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, num. 6813, de 24 de juliol de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
16/2015, 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 16/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa 
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. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri. 
 
 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, num. 7107, de 6 

d’agost de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 17/2015, 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 17/2015, 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.” 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que pel 
que pel que fa al canvi de partides del punt 2.7, i consultada la documentació, demana 
al regidor delegat d’Hisenda, senyor Sala, que informi sobre l’habilitació de partides 
que s’ha fet per a la compra d’un sonòmetre. Pregunta si aquest aparell és per a la 
Policia Local per fer tràmits d’expedients sancionadors i per contaminació acústica. 
Afegeix que també s’habilita una partida per contractar un Dinamitzador/a de Buits 
Urbans, i demana les funcions que exercirà aquesta persona. 
Pel que fa a l’acceptació d’un ajut de la Diputació per al Circuit esportiu inclusiu, 
demana si és per a una instal·lació que ja està ubicada a la ciutat o s’ha de fer i si està 
previst el seu emplaçament. 
 
Pel que fa al canvi de partides del punt 2.8, demana sobre quina obra d’art 
s’inverteixen els diners de restauració de la pintura sobre tela del s XVIII. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que farà una 
explicació genèrica dels punts 2.7 i 2.8 i si queda alguna qüestió pendent ja en donarà 
resposta. 
Pel que fa al punt 2.7, el canvi de partides de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 16/2015, conté: 
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- Una subvenció de la Diputació per al Monitoratge de consums energètics, 
formació i sensibilització d’edificis d’oficines Pl. Major núm. 5, de 3.357€. 

- Una subvenció de la Diputació per al Programa contra la pobresa energètica, 
per import de 1.500€. 

- Una subvenció de la Diputació per a l’adquisició d’un complement de 
sonòmetre, que no d’un sonòmetre, per 813,48€, i per a un Dinamitzador/a de 
Buits Urbans, per import total màxim de 12.000€. 

- Una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, de 3.784,86€ per a la 
utilització d’àrids reciclats de residus de la construcció per obres promogudes 
als ens locals i les empreses públiques municipals. 

- A Joventut hi ha un canvi de partides entre partides de la seva funcional, per 
import de 3.151,51€, que s’incrementa la partida de Joventut-Edificis i altres 
construccions, en detriment de la partida d’Administració general de Serveis 
Socials, en què hi ha un estalvi de nòmina. 

- Un canvi de partides de 2.000€, entre partides de la funcional, en què 
s’incrementa la partida d’Estructura general de la Seguretat-Altres despeses 
diverses, en detriment de la de Locomoció del personal. 

- Un canvi de 110.327,16€ i 681,42€, amb motiu de l’aplicació de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat, que passa la Policia Local del Grup C2 al Grup 
C1, pel que fa als guàrdies i caporals, tant per les Bàsiques, de C2 a C1, com 
pels Triennis de C2 a C1. 

- Un ajut de 8.700€ d’una subvenció de la Diputació per al Circuit esportiu 
inclusiu, que s’ubicarà en un futur a l’entorn de la Torre Lluvià. 

 
Pel que fa a la pregunta formulada pel senyor Felip González, del GMPSC, sobre el 
sonòmetre, respon que es tracta d’un complement per al sonòmetre de què es 
disposa. 
Pel que fa al Dinamitzador/a de Buits Urbans respon que no disposa de més 
informació en aquests moments, però hi ha una acceptació de 12.000€ de la Diputació 
que estaran vinculats a un projecte i que si hi està interessat se li farà arribar còpia 
d’aquest document. 
 
Pel que fa al punt 2.8, el canvi de partides de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 17/2015, conté: 

- Un reforç de la partida de Salut laboral-Mobiliari, de 4.500€, que es finança 
amb partides d’estalvi del capítol I. 

- Un increment de 5.500€ del Programa d’acollida, per fer front a una sèrie de 
partides que passaran al sistema d’encomana de gestió. 

- Un increment de 10.000€ en despeses de Festa Major, que se suplementen 
amb estalvis del capítol I. 

- Un increment de 2.500€ per despeses d’emergències amb motiu de l’incendi 
d’Òdena, del diumenge 26 de juliol de 2015, que va arribar fins a la comarca 
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del Bages, procedents de partides de complement del capítol I de Protecció 
civil. 

- Un increment de 8.300€ de la partida de Promoció turística, procedents d’una 
subvenció no prevista de la Diputació, per destinar-los al disseny i producció de 
300 rajoles per senyalitzar els nuclis urbans catalans del Camí Ignasià. 

- Un ajut de 8.468€, procedents de la Generalitat de Catalunya, per a la 
Restauració de la pintura sobre tela del segle XVIII que es troba al Museu. 

 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7639, de 14 de setembre 

de 2015, sobre modificació de la composició i càrrecs del Grup Municipal 
d’ERC. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.  Modificar la resolució d’aquesta Alcaldia núm. 6202, de 9 de juliol de 

2015, en el sentit que els membres corporatius adscrits al Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, seran els següents: 

 
 
2. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC) 
 
Membres adscrits: Mireia Estefanell Medina 

Marc Aloy Guàrdia 
Àngels Santolària Morros 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Jaume Torras Oliveras 
Pol Huguet Estrada 

 
Presidenta:   Mireia Estefanell Medina 
Portaveu:   Marc Aloy Guàrdia 
Secretària:    Àngels Santolària Morros 
 
 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la 

propera sessió que es porti a terme.” 
 
 
2.10 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 14 de juliol de 

2015, per al seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de 
febrer (2n trimestre de 2015). 

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 14 de juliol 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 
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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 2015, segon 
trimestre, formula les següents consideracions:  
  
 
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 2015  com en la 
projecció anual estimada pel 2015 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 2015 com en la projecció anual estimada pel 2015 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 s’expliquen en l’apartat del seguiment de magnituds i 
endeutament. 

 
 El període mitjà de pagament a proveïdors del mes de juny del 2015 és de 

17,26 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 l’any 2014 per saldar el romanent de tresoreria 

negatiu per a despeses generals de 2013 . 
 

 -Es veuen reduïdes les amortitzacions de préstecs per aquest any 2015 ja que 
en data 30 de desembre de 2014 es publicà al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret 
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Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic; que en la seva 
disposició addicional setena, modifica les condicions financeres de les operacions de 
préstec signades amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors en el 
sentit que per a l’any 2015, l’interès es fixa en el 0%, i no es pagarà amortització de 
capital, ampliant per això dites operacions en un any de més pel que respecte al seu 
venciment final. 
              
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 2015.  
  
              c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el 
resultat dels anteriors subapartats. “ 
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Tot seguit llegeix la fórmula de jurament o promesa del càrrec següent: 
 
“Senyor POL HUGUET i ESTRADA, JUREU O PROMETEU per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR de 
l’Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
El senyor Pol Huguet i Estrada respon: 
 
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar honestament pel benestar 
de les manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible. 
 
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 
 
 
3.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució 

dictada per l’alcalde accidental el  dia 7 d’agost de 2015, referent a la 
modificació del règim de dedicació de l’alcalde president. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, d’1 de setembre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’alcalde accidental, per raons d’urgència, en data 7 d’agost de 2015, va dictar una 
resolució relativa a la modificació dels punts primer i segon de l’acord adoptat pel Ple 
de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015, en el sentit d’excloure del règim de 
dedicació exclusiva al senyor Valentí Junyent Torras, per haver pres possessió com a 
membre de la Excma. Diputació de Barcelona, amb una dedicació parcial a la mateixa 
que, literalment, es transcriu a continuació: 
 
“Atès l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 30 de juny de 2015, pel que es 
determinaven les retribucions i assistències dels regidors de la Corporació Municipal, 
tant pel que fa als que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva com 
parcial, i també les assistències de la resta de membres de la Corporació. 
 
Atès que el punt primer de l’acord esmentat estableix que l’Alcalde, entre altres, 
exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. 
 
Atès que el Sr. Valentí Junyent Torras ha comunicat a aquesta ajuntament la seva 
presa de possessió com a membre de la Excma. Diputació de Barcelona, així com 
també la seva dedicació parcial corresponent al 51 % de la jornada. 
 
Atès que per tal de poder compatibilitzar els dos càrrecs, en no poder tenir dedicació 
exclusiva a l’Ajuntament de Manresa, el Sr. Junyent demana que la seva dedicació 
deixi de ser exclusiva per esdevenir parcial al 49% de la jornada amb la reducció 
proporcional de la seva retribució.  
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) 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 amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que 
estableixi  el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els 
organismes autònoms. 
 
Atès que l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, estableix que, per excepció, el 
personal pot compatibilitzar l’activitat de membre de les Corporacions Locals llevat que 
hi desenvolupin càrrecs retribuïts en règim de dedicació exclusiva. 
 
Per tot això és que  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Modificar el punt primer de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal 
de 30 de juny de 2015, en el sentit d’excloure el senyor Valentí Junyent Torras, del 
règim de dedicació exclusiva dels membres corporatius. 
 
Segon.-  Modificar el punt segon del mateix acord esmentat, en el sentit d’excloure’n al 
senyor Valentí Junyent Torras, que deixarà d’exercir el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva.  
 
Tercer.- Incloure  al senyor Valentí Junyent Torras en  punt tercer de l’acord de 30 de 
juny de 2015, per passar a tenir dedicació parcial a l’Ajuntament de Manresa i 
modificar la redacció d’aquest punt, que quedarà de la forma següent: 
 
Nom Import brut mensual Dedicació 
   
Valentí Junyent i Torras 2.345,00 euros 49 % 
Maria Mercè Rosich i Vilaró 3.509,39 euros 90 % 
Olga Sánchez Ruiz 3.509,39 euros 90 % 
 
Quart.- Determinar que els efectes d’aquesta modificació seran retroactius a data 15 
de juliol de 2015, regularitzant-se les quantitats ja percebudes.  
 
Cinquè.- Demanar a la Diputació de Barcelona que, en acompliment de l’article 5.2 de 
la Llei 53/1984, comuniqui a aquest Ajuntament la dedicació i retribució que percebrà 
el senyor Valentí Junyent per la seva dedicació a la mateixa. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i al 
senyor Alcalde. 
 
Setè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí oficial de la Província i fixar-
los al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Vuitè.- Ratificar aquesta resolució en el primer ple ordinari que es dugui a terme.” 
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Consideracions jurídiques. 
 
1. Fonament de la resolució dictada. La resolució dictada en data 7 d’agost de 2015 
té el seu fonament en l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, que preveu la possibilitat que l’alcalde pugui dictar resolucions 
sobre matèries competència del Ple de la Corporació, justificades en motius 
d’urgència.  
 
2. Necessitat de ratificació pel Ple. La lletra l) de l’article 124 de la mateixa Llei 
prescriu que, en el supòsit que l’alcalde dicti una resolució per motius d’urgència que 
afecti una competència del Ple, n’haurà de donar compte a aquest en la primera sessió 
que tingui lloc, per a la seva ratificació.   
 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
ACORD 
 
RATIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde accidental d’aquest Ajuntament en data 7 
d’agost de 2015,  relativa a la modificació dels punts primer i segon de l’acord adoptat 
pel Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015, en el sentit d’excloure del 
règim de dedicació exclusiva al senyor Valentí Junyent Torras per passar a  tenir 
dedicació parcial, de conformitat amb allò que disposa l’article 124, lletra l) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.” 
 
  
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, 
manifesta que aquest dictamen modifica el de retribucions que es va aprovar el dia 30 
de juny de 2015, a l’inici del mandat de l’actual corporació com a conseqüència de les 
eleccions del passat mes de maig. 
 
Aquesta modificació és conseqüència de l’entrada de l’alcalde de la ciutat a la 
Diputació de Barcelona, la qual cosa suposarà una disminució de la retribució que 
percebrà de l’Ajuntament de Manresa perquè la que percebrà serà pràcticament a 
parts iguals entre la Diputació i l’Ajuntament. 
 
Des de l’equip de govern es vol comentar que els Consells Comarcals i les Diputacions 
són organismes que no s’elegeixen directament sinó de forma indirecta a partir dels 
resultats de les eleccions municipals i tots els grups polítics, en funció del nombre de 
Consellers Comarcals o Diputats a les Diputacions, han de designar els seus 
representants en aquests organismes amb posterioritat a les municipals i a la 
constitució dels ajuntaments. 
 
En quest cas, per part de Convergència, es va proposar que una de les persones per a 
formar part de la Diputació seria el senyor Valentí Junyent i des de l’equip de govern 
es vol manifestar públicament la satisfacció perquè és una bona notícia per a la ciutat 
que l’alcalde entri a formar part de la Diputació. 
Diu que més enllà del que passi en un futur sobre aquests organismes, les Diputacions 
i concretament la Diputació de Barcelona continua essent un organisme molt potent en 
recursos de suport als municipis on és evident ser-hi directament representat. 
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Acaba la seva intervenció dient que des del Grup Municipal de CiU, tenen clar que tant 
els ajuntaments com les diputacions, els propers mesos tindran un paper clarament 
important en la configuració del país que entre tots caldrà anar construint i és en 
aquest sentit una doble satisfacció que l’alcalde de Manresa formi part d’aquesta 
institució. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que des 
del Grup Municipal de Democràcia Municipal i Podem Manresa, entenen que es vulgui 
comunicar que aquest dictamen suposa un estalvi per a la caixa de l’Ajuntament de 
Manresa, a més a més dels avantatges que suposa el fet d’estar representats a la 
Diputació. 
Entenen que tot el diner públic sorgeix de la mateixa butxaca de la ciutadania i cal 
donar-li la importància que requereix. Sense entrar a valorar els percentatges de 
dedicació en ambdues institucions, creuen que: 

a) L’acumulació de càrrecs elititza i concentra el poder, per la qual cosa, més 
enllà que en aquest cas no comporti acumulació de sous, creuen que és un 
concepte a erradicar. 

b) Si existeix una administració que es pot permetre el luxe de tenir una persona 
que compagini el càrrec de Diputat amb la més que atapeïda agenda d’un 
alcalde d’una ciutat com Manresa, potser és l’hora que des de l’Ajuntament de 
Manresa s’insti la Diputació de Barcelona i, per extensió, a la Generalitat, que 
replantegi el paper actiu d’aquesta administració. 

 
Per tot això, el Grup Municipal de DM s’abstindrà en aquesta votació, ja que creuen 
que el punt real de debat és un altre i no aquest. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que 
si es pensa que la dedicació és proporcional al sou, a partir de poc temps o potser ja, 
estarà resultant que l’alcalde es dedica més a la Diputació que a la tasca d’Alcaldia. 
 
El GMC’s no ho pot veure gens bé perquè no es tracta d’un ajuntament ni d’un alcalde 
d’un ajuntament petit, sinó d’un ajuntament que té 75.000 h. 
 
El GMC’s pensa que aquesta doble tasca no la portarà bé si realment es guanya el 
sou en tots dos llocs. Si s’ha de dedicar més d’un 50% a la Diputació difícilment podria 
ser compatible amb una dedicació com la que cal en un ajuntament com Manresa, de 
tal manera que estan totalment en contra. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que en 
aquest punt farà una consideració política, més enllà que el que avui s’aprovi és el fet 
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de compartir amb la Diputació de Barcelona el cost econòmic de l’assignació de 
l’alcalde, arran que també es compartirà la seva dedicació i temps a les 
responsabilitats que compaginarà també a la institució provincial. 
 
El GMPSC està segur de la capacitat del senyor alcalde per compaginar les dues 
tasques i que saben que les desenvoluparà amb tota la dedicació que calgui. També 
que consideren molt positiu que Manresa estigui representada als òrgans de govern de 
la Diputació de Barcelona, perquè això esdevindrà també un benefici per a 
l’Ajuntament i per a la ciutat. 
 
En el que el GMPSC diferiria de l’exposició feta pel portaveu de Convergència, és que 
des del seu grup haurien preferit que CiU, o només Convergència, només Unió, o una 
part, per a aquest tema el representant de Manresa i el Bages a la Diputació no 
hagués estat l’alcalde sinó potser algun dels companys Tinents d’alcalde, que estan 
segurs que ho haurien fet molt bé. 
D’aquesta manera l’alcalde senyor Junyent es podria dedicar el 100% a les seves 
funcions d’alcaldia que, com ell i tots, no són poques ni fàcils, però és cert que hi ha 
molts alcaldes que també són diputats i responsables d’àrees a la Diputació. 
 
Amb l’organigrama actual de la Diputació de Barcelona, l’alcalde de Manresa només 
assumeix funcions de Diputat Cap d’Àrea i el GMPSC pensa que Manresa, aquesta 
mateixa Manresa que l’alcalde ha insistit molt sovint que és una ciutat que ha de 
creure més en ella mateixa, pensen que hauria hagut d’aspirar a la presidència de la 
Diputació.  
Estan segurs que ho hauria fet bé, o també com a vicepresident de la Diputació, amb 
el major dels respectes també per als alcaldes i alcaldesses Convergents i d’Esquerra 
Republicana que són, o bé president o vicepresidents de la Diputació en el nou 
organigrama, concretament els municipis de Sant Cugat, Moià, Igualada, Llinars del 
Vallès o La Garriga. 
 
  
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
aquest dictamen els genera molts dubtes -més enllà de la seva opinió sobre les 
Diputacions que consideren una administració que caldria suprimir-, perquè no estan 
convençuts que això afavoreixi els interessos de la ciutat. 
No se sap quina serà la tasca de l’alcalde a la Diputació i creuen que ja es va 
demostrar en el mandat anterior que compaginar l’alcaldia amb la regidoria d’Esports 
ja no va ser fàcil i la prova és que aquesta vegada s’ha optat per una altra fórmula, 
tenint en compte que en l’anterior mandat hi havia dos regidors més.  
 
Tot i així, si va costar entenen que ara costarà més perquè si s’atén a la dedicació que 
s’explica en el dictamen i al sou, la feina de l’alcalde a la Diputació serà important, 
perquè entenen que si se li paga el que se li paga i la dedicació que hi dedica, entenen 
que hauria de ser una feina prou important i això els genera molts dubtes que l’alcalde 
pugui compaginar ambdues feines i fer-les bé, sobretot pel que interessa a 
l’Ajuntament. 
Per tot l’exposat el GMCUP s’abstindrà en la votació. 
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La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, felicita 
l’alcalde pel nou càrrec i manifesta que farà quatre aportacions al debat. 
 
Diu que tant Diputats provincials com Consellers comarcals, com s’ha dit, han de ser 
forçosament càrrecs electes locals, és a dir, que tots són o regidors o alcaldes, per tant 
la duplicitat de càrrecs hi és en tots els casos. 
 
Els percentatges de dedicació són merament testimonials per poder quantificar les 
retribucions perquè un alcalde entenen que si ho és, a tots els efectes, ho és 24 h al 
dia i 7 dies la setmana. Per tant, la dedicació al càrrec estarà més que justificada. 
 
Tota responsabilitat política ha de ser remunerada de manera adient, si no la captació 
del talent per al servei públic, aconseguir que els millors treballin pel bé comú, passa 
també per la compensació similar a la que ofereix l’empresa privada, si no serà molt 
difícil que la gent preparada s’hi dediqui, i calen bons polítics. 
 
El debat de les retribucions caldria centrar-lo en el SMI, que és el que està fora de lloc, 
i caldria que s’aconseguís aplicar la Carta social europea i situar-lo en el 60% del salari 
mitjà. 
 
El GMERC també vol que es valori l’oportunitat que representa per a la ciutat que el 
seu alcalde sigui Diputat provincial i els beneficis que aquesta representativitat pot 
comportar. 
Un altre debat seria si cal continuar mantenint una administració provincial, però 
aquest ja s’entomarà en la definició del nou estat. 
Mentre les Diputacions continuïn actives el GMERC és partidari de no deixar escapar 
cap dels beneficis que pugui aportar a la ciutat i per això votaran favorablement. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, agraeix al GMERC 
no només la felicitació personal sinó el fet de sumar-se a la importància que té per a la 
ciutat tenir l’alcalde a la Diputació de Barcelona. 
 
L’equip de govern lamenta que la resta de grups no ho vegi d’aquesta manera sinó a la 
inversa i ho considerin un perjudici perquè si no hi estan d’acord és perquè hi veuen 
més desavantatges que no pas avantatges que l’alcalde de Manresa estigui present a 
la Diputació, qüestió força estranya tenint en compte que en el conjunt dels municipis 
sempre s’ha viscut de manera positiva. 
 
Creu que algunes intervencions estaven clarament preparades abans de saber com es 
defensaria des de l’equip de govern. S’adreça al senyor Escolà per dir-li que no sap 
quin estalvi es ven perquè no s’ha fet cap referència a cap tipus d’estalvi perquè 
aquest no és el debat i així no ho han defensat sinó que han defensat que és bo per a 
la ciutat de Manresa que l’alcalde formi part de la Diputació. 
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Sobre el tema de l’acumulació de càrrecs la senyora Estefanell ho ha explicat molt clar 
i tots els grups municipals que tenen consellers comarcals i diputats provincials vol dir 
que aquestes persones tenen més d’un càrrec, perquè és indispensable que sigui així 
de tots els grups municipals polítics representats en el Ple i que tenen representants 
en consells comarcals i en diputacions, i cap grup no ha renunciat a ocupar els càrrecs 
en els consells comarcals o diputacions que els han pertocat. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Espinosa, que manifesta que l’alcalde no portarà 
bé aquesta doble dedicació, el felicita perquè ja sap abans de començar com anirà tot 
el mandat de quatre anys, capacitat que li demostraran que no té. 
 
Sobre la dedicació proporcional al sou o no, pregunta al senyor González de què 
s’està parlant, perquè li toca de prop per la família política. Diu que a l’Ajuntament de 
Manresa hi ha hagut membres de governs municipals que han cobrat zero perquè 
cobraven cent d’un altre lloc. Li pregunta si dedicaven zero temps a l’Ajuntament de 
Manresa. Demana seriositat i que es valorin les coses en funció dels resultats reals, la 
dedicació i els beneficis per a la ciutat. 
Repeteix que tant el Conseller comarcal com el Diputat provincial forçosament ha de 
ser un càrrec electe, per tant, és bo o no que sigui l’alcalde de la ciutat. Aquesta és la 
qüestió. Si s’arribarà o no, si podrà desenvolupar-ho tot, però, en canvi, tant per tant, 
millor si hagués estat president. Se suposa que en aquest cas la feina encara hagués 
estat més. Tot plegat una mica incomprensible. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Masdeu, quan diu que ja sap per què l’alcalde 
ara no és regidor d’Esports i abans sí, i que ha decidit no ser-ho perquè abans era 
impossible ser les dues coses, creu que això són elucubracions perquè el tema no va 
per aquí.  
Recorda que la CUP comença a tenir incidència a les institucions i que forma part dels 
consells comarcals i de les diputacions, i que del PSC hi ha diversos alcaldes que 
formen part de les diputacions, alcaldes que han estat diputats al Parlament, a les 
corts, etc. Recorda també que la CUP ha decidit que en aquest moment a la Diputació 
de Barcelona una de les representants ocupa una tinència d’alcaldia de Badalona i 
considera que és bo. 
 
Acaba la seva intervenció dient que és important tenir clares les regles del joc, saber si 
es volen canviar, és a dir, que no pugui ser que la mateixa persona ocupi els dos 
càrrecs –és una opció-, dir obertament que si mentre es diu que es volen canviar s’hi 
juga o no, però des de l’equip de govern, com a govern de la ciutat i com a Grup 
municipal de Convergència i Unió, volen deixar clar que és altament positiu –com han 
coincidit tots els alcaldes, regidors i ajuntaments que s’hi ha trobat- que l’alcalde de la 
ciutat formi part de la Diputació de Barcelona.  
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, diu que és 
evident que tenir una representació a la Diputació de Barcelona ha de ser positiu per a 
la ciutat, però creu que no és el mateix que la representació i el treball que pugui fer a 
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la Diputació ho faci una persona que no té la responsabilitat d’una alcaldia, no d’una 
alcaldia de 1.000 habitants sinó d’una de 70.000 habitants. 
Creu que la tasca com a Alcalde es ressentirà i que ja es tindrà ocasió de veure-ho. 
 
El GMC’s entén que és positiu que hi hagi representació de la ciutat a la Diputació 
quan altres membres de l’equip de govern siguin els que facin aquesta tasca, per tal 
que l’alcalde es dediqui exclusivament a la seva, perquè si hi ha algun lloc que té 
dedicació exclusiva és el de l’alcalde.  
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, intervé per aclarir 
que hi ha avantatge quan es porten les coses preparades i per escrit perquè es diu el 
que es vol dir i no s’improvitza, i ell ho fa així.  
Diu que com que el senyor Llobet ha posat en el mateix sac al Partit Socialista i altres 
grups que han donat altres arguments, el GMPSC ja ha advertit d’entrada que era una 
consideració política la que feia. 
 
El GMPSC votarà a favor del dictamen perquè consideren molt positiu que Manresa 
estigui representada als òrgans de govern de la Diputació, que estan segurs de la 
capacitat del senyor Alcalde per fer aquesta feina i compartir el temps. Tot i així hi ha 
models, i és cert que hi ha alcaldes socialistes que estan actualment com a Diputats. 
 
El model del PSC de Manresa i el de les alcaldies socialistes en aquest Ajuntament és 
que quan l’alcalde de Manresa no podia presidir un organisme, no era Jordi Valls –per 
exemple- sinó l’alcalde de Manresa: 70.000 habitants qui assistia en aquest 
organisme, i era un model. Com també és un model que el senyor Junyent va 
compartir amb el senyor Jordi Valls quan va ser triat president de Localret –perquè és 
la presidència-, o quan el senyor Juli Sanclimens presidia l’Associació Catalana de 
Municipis. Aquest és el model que el GMPSC de Manresa prefereix respecte el model 
que altres socialistes fan a la Diputació de Barcelona.  
Acaba la seva intervenció dient que no els posi en el mateix totum revolutum, només 
han fet una consideració política, però no dubten de la capacitat de l’alcalde i que 
dedicarà tot el temps que calgui i més, i que votaran a favor del dictamen. 
 
 
L’alcalde agraeix les felicitacions dels grups que consideren que és motiu de felicitació 
i remarca la importància que té per a la ciutat, més que per a un mateix, per tal que 
Manresa en pugui treure benefici i que la valoració d’aquests quatre anys ja es farà a 
finals del cicle. Afegeix que deixarà la presidència de Localret en l’assemblea que se 
celebrarà a Manresa el proper mes d’octubre, per la qual cosa només confluiran els 
dos càrrecs de què s’ha parlat. 
 
  
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC i 3 GMPSC) i 6 
abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït.  
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3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes d’octubre de 2015.    

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, d’1 de setembre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 

 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va acordar 
que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tinguin lloc el tercer dijous de cada 
mes, a les 19 h.  
 
D’acord amb aquest règim de sessions, la sessió ordinària del Ple de la Corporació del 
mes d’octubre de 2015 correspondria portar-la a terme el dijous 15 d’octubre de 2015, 
data que coincideix amb la inauguració de la Fira Mediterrània de Manresa 2015. 
 
Com a conseqüència de la Fira Mediterrània, a la ciutat de Manresa s’organitzen un 
seguit d’actes que requereixen presència institucional, per la qual cosa no és 
aconsellable portar a terme la sessió del Ple en aquesta data, i es proposa portar a 
terme aquesta sessió el dijous següent,  22 d’octubre, a l’hora habitual. 
 
D’altra banda, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va 
acordar també les dates en què es portarien a terme les Comissions Informatives i la 
Junta de Govern Local amb caràcter públic, vinculades a la data celebració del Ple 
ordinari. 
 
 
Fonaments legals 
 
1. L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el Ple té 

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

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

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

 
3. Acords del Ple de 30 de juny de 2015,  pels qual es van establir la periodicitat 

de les sessions plenàries i el règim de funcionament de les Comissions 
Informatives de caràcter permanent i de la Junta de Govern Local.  

 
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
Acord 
 
Primer. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació 
corresponent al mes d’octubre de 2015, i establir que es porti a terme el dijous, 22 
d’octubre de 2015, a les 19 h. 
 
Segon. Modificar, com a conseqüència del canvi de data esmentat en el punt anterior, 
la data de les Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local amb 
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caràcter públic corresponents al mes d’octubre de 2015, i establir que es portin a 
terme en les dates següents: 
 
Comissió Informativa de Presidència 13 d’octubre de 2015, 13 h 
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 14 d’octubre de 2015, 13 h 
Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana 15 d’octubre de 2015, 13 h 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones 16 d’octubre de 2015, 13 h 
Junta de Govern Local amb caràcter públic 20 d’octubre de 2015, 12.30 h 

“ 
 
L’alcalde informa que el dictamen proposa alterar la data de la sessió plenària del 
proper mes d’octubre en el sentit de passar-la al dijous següent, dia 22, atès que el 
dijous dia 15 coincideix a la mateixa hora la inauguració de la XVIIIa edició de la Fira 
Mediterrània d’Espectacles d’Arrel Tradicional Manresa 2015. 
 
 
En no haver-hi intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el Ple 
l’aprova per  22 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 
GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elaboració per al present mandat 

corporatiu, d’un nou protocol documental anomenat “Pacte de ciutat per 
a la promoció econòmica i la cohesió social”. 

 
El secretari presenta el dictamen del president de l’Àrea de Presidència, de 3 de 
setembre de 2015, que es transcriu a continuació: 

“Antecedents 
 
El Pacte de Ciutat per a la Promoció econòmica i la cohesió social  fou un document 
signat fruit d’ un ampli consens social i econòmic en data de 26 de març de 2013, en 
virtut de l’ acord adoptat pel Ple de l’ Ajuntament de data 21 de març de 2013. 
 
Va néixer fruit de la necessitat d’adoptar mesures urgents per pal·liar les situacions de 
vulnerabilitat social, a més d’ intentar contribuir a la recuperació de l’ activitat 
econòmica i l’ ocupació. 
 
Els signants foren els grups polítics municipals de CiU, PSC, ERC i PP i els agents 
econòmics i socials Cambra de comerç i indústria de Manresa, Petita i Mitjana 
empresa de Catalunya (PIMEC), Federació empresarial de la Catalunya Central 
(FECC), Unió de sindicats de CCOO i Unió Intercomarcal Bages- Berguedà d’UGT. 
 
El Pacte ha esdevingut una eina útil i eficaç a partir del grau d’ assoliment dels seus 
objectius (proper al 90%), enfocats envers la promoció econòmica i la cohesió social, 
així com una òptima experiència de col·laboració entre l’estament polític i la societat 
civil a partir del seu grau d’arrelament i implantació, si tenim en compte que a part dels 
firmants s’hi van adherir gairebé una quarantena d’entitats més de diferents àmbits. 
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La seva vigència, que es va iniciar l’endemà de la seva signatura, es va esgotar amb la 
finalització del mandat corporatiu el mes de juny de 2015. 
 
Existeix la voluntat de tornar a reeditar durant el present mandat corporatiu un nou 
pacte de ciutat atesa la seva validesa davant d’un context de crisi econòmica encara 
plenament vigent. 
 
Consideracions legals. 
 
D’acord amb l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els governs locals de Catalunya tenen competències 
pròpies sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus 
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació.   

Així mateix, els articles 4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en concordança amb l’article 8 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, 
atorguen als ens locals potestats de programació o planificació, així com plena 
capacitat jurídica per realitzar tot tipus d’actes,  sempre i quan no siguin contraris a la 
Constitució i a les Lleis.  

Segons l’establert a l’article 108 de la Llei 26/2010, de Procediment administratiu de 
Catalunya, els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter 
programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels quals 
no es susceptible de ser exigit jurídicament, són considerats protocols amb 
independència de la seva denominació  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’administració general de data 3 de setembre de 
2015 
 
En conseqüència, com a President de l’Àrea de Presidència proposo al Ple de la 
corporació l’adopció del següent: 
 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’elaboració, per al present mandat corporatiu, d’un nou protocol 
documental anomenat Pacte de Ciutat per a la Promoció econòmica i la Cohesió 
social, estructurat en base a les mateixes coordenades tècniques i de format en què 
fou articulat el Pacte de Ciutat de la mateixa naturalesa de l’anterior mandat. 
 
Segon. Incloure els objectius i compromisos que s’escaigui, d’acord amb la realitat 
social i econòmica actual de la ciutat, i obrir la redacció del document a les aportacions 
d’agents econòmics i socials i entitats ciutadanes. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a tots els grups municipals i a les entitats signants i 
adherides a l’anterior Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, president de l’Àrea de Presidència, informa que el 
dictamen dóna el tret de sortida a la reedició del Pacte de ciutat per a la promoció 
econòmica i la cohesió social. 
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Aquest pacte va estar funcionant durant més de dos anys en el darrer mandat 
municipal. Les valoracions que s’han fet en el si han estat positives en general, amb 
aspectes a millorar i considerar la seva revisió, d’altres a mantenir i reforçar, però la 
valoració de tots els agents implicats era positiva en la línia de reeditar-lo. 
 
El Pacte de ciutat vigent fins fa poc va expirar amb el mandat corporatiu el mes de juny 
passat i amb aquest dictamen el que es proposa és que a partir de la seva aprovació 
es posin en marxa els mecanismes perquè els diferents grups municipals, els agents 
econòmics i socials, entitats i associacions adherides, demanar-los la seva adhesió i  
fer-ho extensiu a tot el teixit associatiu social de la ciutat perquè en puguin formar part. 
 
Així mateix, el dictamen permet que tothom pugui fer les seves aportacions sobre els 
elements de seguiment d’aquest Pacte de ciutat. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta en primer 
lloc el vot favorable del seu grup.  
Diu que el Pacte -que es felicita a sí mateix per haver assolit un 90% dels seus 
objectius, no a la defensa, sinó al text que els han passat-, al mateix temps que 
reconeix que l’àmbit econòmic de Manresa continua en caiguda lliure i sense saber per 
quina planta es va. 
 
Diu que arribat a aquest punt només queden dues conclusions possibles, o aquest 
Pacte de ciutat era extraordinàriament poc ambiciós o anava en una direcció errònia. 
 
Cita el preàmbul que diu: “la urgència i prioritat política que en el moment actual ens 
imposa”. La pregunta que es fa el seu grup és Quina urgència i quina prioritat política? 
La primera, la segona, la cinquena?. És un concepte ambigu que no situa quina és la 
importància que aquest equip de govern dóna a la dramàtica situació social de la 
nostra ciutat. Dramàtica perquè així ho reflecteixen les gràfiques que s’hi adjunten i 
que afirmen que: “aquest fet no és més que la constatació d’un tret característic del 
mercat laboral de la ciutat. En èpoques expansives aquest es mostra més dinàmic que 
no pas el conjunt del país. Per contra, en èpoques de crisi, es pateix de forma més 
pronunciada la recessió” 
Diu que es fa aquest enunciat com si fos un misteri inescrutable i que es podria 
explicar com el resultat de concentrar les polítiques municipals en els àmbits creadors 
de bombolles, i que resulten deixar-nos amb una greu exposició a les situacions de 
crisi econòmica per manca d’un model propi no especulatiu. 
 
En el punt referent al suport a la formació per al treball de la formació orientada als 
oficis tradicionals o, de baixa qualificació, i en el mateix paràgraf, que diu: 
“d’augmentar el nombre d’estudiants d’enginyeries per tal de tenir més oportunitats 
laborals”, pregunta a l’alcalde i regidors presents si són conscients que a qui s’adreça 
aquest tipus de feina és perquè molts cops no ha pogut optar econòmicament a una 
titulació superior?  
Afegeix que no és fins el darrer punt del capítol de la formació que s’esmenta gairebé 
de passada les empreses cooperatives, per a continuació reconèixer que: “solen 
garantir més la continuïtat de l’ocupació”. Diu que si arriben a aquesta conclusió es 
pregunta Com és que no es dedica un percentatge més gran dels recursos en aquest 
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sentit? Com és que seguim entestats a insistir en el mateix model que ens ha dut fins 
aquesta situació?. 
Sabem que el moment en què vivim els recursos són limitats i estem acostumats a 
escoltar-ho només en la seva vessant més negativa, donat que venim d’un temps en 
què les institucions no tenien por ni recança a gastar diners. El pitjor és considerar que 
en la situació actual n’hi ha prou amb gastar menys però de la mateixa manera. No. La 
situació actual suplica un canvi integral en les formes d’afrontar les problemàtiques 
econòmiques, empresarials, civils i sobretot socials. 
 
El GMDM no voldria entrar a valorar punt per punt. Diu que estem davant d’un Pacte 
de ciutat que havent-se complert en un 90% ha servit pel mateix que un paraigua quan 
el que cal realment és un paracaigudes. 
 
El GMDM votarà a favor per la redacció d’un nou Pacte de ciutat perquè és 
imprescindible i esperen de tot cor que aquest cop sigui realment útil. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC,  manifesta el vot 
favorable del seu grup al dictamen i defensar que són sempre positius espais de 
concertació com el que es va crear en el passat mandat i que pensen que ha funcionat 
bastant correctament. 
Convida tots els grups polítics municipals a adherir-s’hi, als que no hi eren en l’anterior 
mandat per decisió pròpia d’exclusió i als que han arribat de nou a aquest ple, perquè 
les seves aportacions segur que seran les que milloraran aquest Pacte. 
 
El GMPSC valora el Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social i 
vol participar activament en la seva reedició. Pensa que ha complert un bon grapat 
d’objectius fixats, no sap si el 90%, però sí que algun d’ells molt interessant com la 
garantia de partides pressupostàries obertes a l’atenció social a l’Ajuntament, o la 
iniciativa de microcrèdits per a emprenedors, que estan en el Pacte, o el desplegament 
de fibra òptica per a la ciutat, per citar-ne alguns. 
 
El GMPSC pensa que cal posar-se nous reptes i que entre tots poden ser molt més 
ambiciosos en segons quins objectius a plantejar i a complir. Com per exemple tornar-
li al Departament de Promoció Econòmica, i en especial al CiO, bona part de 
l’estructura de funcionament que ha perdut en els últims anys, o en tenir una major 
iniciativa local en Plans de formació i ocupació per a sectors de la població que es 
detecta que estan ocasionant una problemàtica social greu, com els aturats de llarga 
durada, majors de 45 anys. No sempre anar a remolc del que financi la Generalitat, 
també es pot tenir iniciativa pròpia, buscar pressupost propi... 
 
Fa dos anys que es porten a terme els Plans d’ocupació de la Generalitat, que han 
donat els seus fruits, però creu que es pot buscar un bocí de recursos propis –sap que 
serà complicat-, en els pressupostos, i sobretot mostrar una major iniciativa local, feta i 
finançada des d’aquí, concertades en el marc del Pacte de ciutat, per tal de poder 
atendre a una de les prioritats socials més importants que és la de donar feina als 
aturats. Segur que no es podrà resoldre tot, però es podran fer més passos dels que 
es podrien fer si no s’anés de manera unida i concertada en aquest Pacte. 



                        Acta de la sessió plenària núm. 12 de 17 de setembre de 2015                              36 

 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que en 
aquest darrer Pacte de ciutat, tot i que el seu grup va assistir a les primeres reunions, 
finalment va decidir no formar-ne part perquè creia que les mesures i la idea general 
del Pacte no servirien per solucionar els problemes que es marcaven com a objectiu. 
 
El GMCUP entén, com ha explicat el senyor Escolà, que la prova que no ha funcionat 
és que -tot i que els indicadors puguin ser positius- els indicadors econòmics i socials 
de la ciutat són dramàtics i és obvi que el pla no els ha solucionat i la seva decisió de 
no formar-ne part era l’encertada. Les mesures que s’hi proposaven no eren les 
encertades, perquè es proposava més del mateix i no es proposava un canvi, que 
difícilment es farà des de l’Ajuntament, però que entenen que és indispensable perquè 
mentre se segueixi jugant amb les normes del capitalisme imperant difícilment se 
sortirà d’aquesta situació dramàtica. 
 
Ara es planteja una renovació del Pacte, el GMCUP assistirà a les reunions i farà les 
propostes que consideri oportunes, avaluarà les noves propostes i el nou pla i en 
funció del que resulti decidirà si forma part o no. 
 
El GMCUP s’abstindrà en la votació del dictamen i en funció de com evolucionin les 
reunions decidirà, tot i que avança que si les propostes van en la mateixa línia que ha 
citat tampoc formaran part. En canvi, si són propostes que apostin per un canvi de 
model, es plantejaran la seva entrada. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, manifesta que 
el Pacte va néixer proposat mitjançant una moció del GMERC en el ple del maig de 
2012. Es tractava d’una nova manera de treballar i coordinar l’administració, les 
entitats diverses i per aquesta complexitat va trigar gairebé un any a ser aprovat i a 
caminar. 
 
El GMERC celebra que el Pacte hagi estat valorat globalment com una eina útil i que 
se’l vulgui reeditar, com ja va quedar recollit en l’acord de governabilitat. 
S’ha valorat que els objectius s’havien assolit en un 90%. Entenen que el 
desplegament d’actuacions concretes perquè altra cosa seria avaluar l’impacte real 
d’aquestes mesures o la seva ambició, que seria més discutible. 
Han quedat pendents algunes actuacions o incomplertes, que per al GMERC eren molt 
importants, com la taula multisectorial per a l’ocupació, el reforç del teixit comercial 
urbà, el foment del cooperativisme, i es vetllarà perquè s’incloguin, s’ampliïn i es 
desenvolupin en la present edició. 
 
Cal proposar-se objectius més ambiciosos, ampliar els àmbits d’actuació i els 
participants actius del pacte. S’ha provat l’eina, se n’ha vist la utilitat i la seva 
potencialitat, cal ser valents i plantejar-se nous reptes per desvetllar la ciutat i fer-hi  
front de bracet amb els actius ciutadans, sindicats, entitats empresarials, socials i 
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associacions ciutadanes i d’altres administracions, així com els grups municipals que 
no en formaven part, perquè hi facin aportacions, que segur que el Pacte les recollirà. 
 
El GMERC hi votarà favorablement i els convida a fer-ho. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que davant del 
Pacte de ciutat es poden fer moltes mirades. El GMCiU destaca la mirada de poder 
treballar de manera concertada l’administració municipal, els agents econòmics i 
socials, el món associatiu de la ciutat, i ho mira com un element clarament en positiu. 
 
Una altra mirada sobre el Pacte de ciutat és veure’n els resultats. Quan es parla del 
compliment lògicament es parla sobretot del compliment d’allò que el propi pacte 
s’havia proposat aconseguir, com fa qualsevol organisme a l’hora d’avaluar qualsevol 
element, i no s’avalués en funció d’allò que s’havia proposat. Així mateix, veure si té 
sentit o no treballar a partir d’una eina com el Pacte de ciutat, sabent que s’ha de 
treballar d’acord amb una realitat, unes regles del joc, etc, que en alguns casos poden 
desagradar més o menys, però s’ha de decidir si a partir de com està funcionant la 
nostra societat, el model i el sistema, té sentit o no que treballin conjuntament 
l’administració municipal, els agents econòmics i socials i la ciutadania. 
 
El Pacte de ciutat és el lloc d’on van sorgir mesures concretes que clarament han 
beneficiat directament a persones concretes de la ciutat de Manresa i això és el que 
especialment s’ha valorat positivament. Quan es parla de la valoració es parla de la 
que s’ha fet en el marc del Pacte de ciutat, no la que fa l’equip de govern, sinó la que 
s’ha fet en el marc d’aquest pacte. 
 
En referència a l’ambició que citava el GMERC, diu que potser si el compliment és tan 
alt però el notem poc vol dir que encara ens hem d’imposar més deures i, per tant, 
mesures més ambicioses.  
El GMCiU sempre demanarà que les mesures que es puguin proposar es pugui 
demostrar a la ciutadania que són mesures que efectivament es poden treballar des de 
l’administració municipal en concertació amb els agents de la ciutat. 
 
Acaba la seva intervenció dient que es posin en el Pacte de ciutat aquells elements 
que com a ciutat es vegin capaços de treballar per transformar en positiu per a la 
ciutadania i aquest és el compromís de l’equip de govern i que sigui el compromís de 
les aportacions de tots els que s’hi vulguin apuntar. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que el seu 
grup ha fet una proposta molt concreta que està recollida en el Pacte de ciutat i que el 
senyor Llobet ha obviat en el torn de rèplica, que és el tema del foment de les 
empreses cooperatives. 

Una altra reflexió que ha fet és la de les repercussions de la situació laboral a 
Manresa. Diu que potser no estaran d’acord i el GMDM intentarà fer aquestes 
aportacions i veuran si hi queden reflectides o no. 
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El GMDM votarà a favor, seran molt seriosos i aquesta és la seva perspectiva. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per  22 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 
GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 

4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de 

les Beques i Ajuts del Projecte Promoció de l’Ocupació Industrial al 
Bages.   

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 2 de setembre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
Les administracions locals del Bages i els agents socials són conscients que la 
indústria és el motor de creixement de l’activitat econòmica de la comarca, per això 
tenen molt d’interès en desenvolupar projectes de promoció industrial que fomentin el 
teixit productiu local per fer-lo més competitiu i amb menor risc de deslocalització. 
 
Entre els diferents sectors industrials que hi ha a la comarca en destaca, per la seva 
importància i volum de producció, el sector metal·lúrgic, el qual  ha tingut i té una gran 
incidència i tradició a la ciutat de Manresa i a la comarca del Bages.  
 
Per fomentar la competitivitat del sector metal·lúrgic de la Comarca del Bages, 
l’Ajuntament de Manresa i altres administracions locals i agents socials del Bages 
volen portar a terme un projecte conjunt anomenat Promoció de l’ocupació industrial al 
Bages. A través d’aquest projecte es pretén millorar la competitivitat entre les 
empreses, enfortir la col·laboració publico privada i generar llocs de treball per als 
col·lectius més impactats per l’atur. 
 
Per assolir els objectius d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, juntament amb 
altres administracions i entitats del Bages,  es comprometen, mitjançant un conveni de 
col·laboració publico privada, a realitzar diferents actuacions per enfortir la 
col·laboració publico privada i generar llocs de treball per als col·lectius més impactats 
per l’atur. 
 
Així, l’Ajuntament de Manresa, com a entitat coordinadora del projecte, li corresponen, 
al marge d’accions de coordinació, orientació i seguiment, accions de foment a les 
empreses i als participants en el projecte, actuacions que s concreten en l’atorgament 
de beques i ajudes que s’instrumentaran a través de diferents tipus d’ajuts: 

- Beques per assistència dels alumnes dels cursos d’operacions auxiliars de 
fabricació mecànica,  mecanització amb CNC, Disseny CAD 3D, Administració i 
temes de comerç internacional i organització industrial. 

- Ajudes per a les empreses que contractin persones participants en el projecte 
de promoció de l’ocupació a la indústria.  

- Beques per a realitzar estudis de postgrau industrials 
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En data 2 de setembre de 2015, el cap de la secció d’Ocupació i Universitat i la 
Tècnica d’Administració General han emès sengles informes en relació amb 
l’aprovació i convocatòria d’aquestes bases i ajuts. 
 
Consideracions legals 
 

1. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes beques i ajudes per part de les 
Administracions Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, atorga als fons públics 
constitutius de subvencions. 
 

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 

2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a 
informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 

 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 

estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de 
la Corporació. 

 
 
Per tot això, com alcalde proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les beques i ajuts del projecte 
Promoció de l’Ocupació Industrial al Bages”, que comprenen les bases següents: 
 

a) Bases reguladores de les beques per assistència dels alumnes dels cursos 
d’operacions auxiliars de fabricació mecànica,  mecanització amb CNC, 
Disseny CAD 3D, Administració i temes de comerç internacional i organització 
industrial de   d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 

b) Ajudes a les empreses que contractin persones participants en el projecte, 
d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 

c) Beques per realitzar estudis de postgrau industrials, d’acord amb el text que 
s’adjunta a aquest dictamen 

 
 
Segon. Sotmetre aquestes 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.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
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Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament de les Beques per assistència dels 
alumnes als cursos d’operacions auxiliars de fabricació mecànica,  mecanització amb 
CNC, Disseny CAD 3D, Administració i temes de comerç internacional i organització 
industrial, amb els termes següents: 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de les convocatòria de les beques  per 
assistència dels alumnes als cursos esmentats poden recollir-se a les dependències 
municipals, així com consultar-se  a la web municipals http://www.manresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputen les beques: La dotació de les beques serà d’un 
màxim de 25.980,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241.15.481.00 de 
l’exercici 2015.  
 
Termini de presentació: el termini de presentació de sol·licituds s’inicia des de l’inici de 
l’acció formativa i fins el termini màxim d’un mes des de l’inici del curs. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva 
resolució s’efectua tal i com es disposa a les bases d’aquestes beques.  Les 
resolucions s’han d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts els terminis 
fixats sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendran desestimades les 
sol·licituds de participació. 
 
Resolució i notificació. Les resolucions es notificaran al interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra les 
resolucions, que posaran fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
 
Cinquè. Convocar concurs públic per l’atorgament de les Ajudes a les empreses que 
contractin persones participants en el projecte, amb els termes següents: 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de les convocatòria de les Ajudes a les 
empreses que contractin persones participants en el projecte  poden recollir-se a les 
dependències municipals, així com consultar-se  a la web municipals http://www. 
manresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputen les ajudes: La dotació de les ajudes serà d’un 
màxim de 24.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241.15.470.00 de 
l’exercici 2015, distribuïts de la manera següent:  
 

- Fins a un màxim de 12.000,00 euros per al curs de mecanització amb CNC 
- Fins a un màxim de 12.000,00 euros per al curs de Disseny CAD 3D 

 
Termini de presentació: el termini de presentació finalitza el dia 29 de febrer de 2016. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva 
resolució s’efectua tal i com es disposa a les bases d’aquestes ajudes.  Les 
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resolucions s’han d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts els terminis 
fixats sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendran desestimades les 
sol·licituds de participació. 
 
Resolució i notificació. Les resolucions es notificaran al interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra les 
resolucions, que posaran fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
Sisè. Convocar concurs públic per l’atorgament de les Beques per realitzar estudis de 
postgrau industrials, amb els termes següents: 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de les convocatòria de les Beques per 
realitzar estudis de postgrau industrials poden recollir-se a les dependències 
municipals, així com consultar-se  a la web municipals http://www.manresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputen les beques: La dotació serà d’un màxim de 
10.000,00 euros per ambdues beques amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
241.15.481.00 de l’exercici 2015. 
 
Termini de presentació: el termini de presentació serà de 15 dies hàbils a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva 
resolució s’efectua tal i com es disposa a les bases d’aquestes beques.  La resolució 
s’ha d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del 
termini de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendran desestimades les sol·licituds de 
participació. 
 
Resolució i notificació. La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la 
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
 
Setè. Publicar l’acord anterior al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació.” 
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“BASES REGULADORES DE LES BEQUES I AJUTS PEL PROJECTE PROMOCIÓ DE 
L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL  AL BAGES 
 
Les administracions locals del Bages i els agents socials són conscients que la indústria és el 
motor de creixement de l’activitat econòmica de la comarca, per això tenen molt d’interès en 
desenvolupar projectes de promoció industrial que fomentin el teixit productiu local per fer-lo 
més competitiu i amb menor risc de deslocalització. 
 
Entre els diferents sectors industrials que hi ha a la comarca en destaca, per la seva 
importància i volum de producció, el sector metal·lúrgic, el qual  ha tingut i té una gran 
incidència a la ciutat de Manresa i a la comarca del Bages. 
 
Per fomentar la competitivitat d’aquestes empreses l’Ajuntament de Manresa, juntament amb 
altres administracions locals i agents socials del Bages volen portar a terme un projecte conjunt 
anomenat “Promoció de l’ocupació industrial al Bages” 
 
A través d’aquest projecte es pretén millorar la competitivitat entre les empreses, enfortir la 
col·laboració publico privada i generar llocs de treball per als col·lectius més impactats per 
l’atur.  
 
Una de les formes d’aconseguir aquests objectius és la realització d’una activitat de foment de 
l’ocupació, destinada tant a les empreses com als participants en el projecte. En concret, 
l’Ajuntament de Manresa, al marge de realitzar accions de coordinació, orientació i diagnosi del 
projecte, també contribuirà en l’assoliment dels objectius del projecte mitjançant l’atorgament 
de beques i ajudes. 
 
Així aquestes beques i ajudes s’instrumentaran a través de diferents tipus d’ajuts: 
 

- Beques per assistència dels alumnes dels cursos 
- Ajudes per a les empreses que contractin persones participants en el projecte de 

promoció de l’ocupació a la indústria  
- Beques per a realitzar estudis de postgrau industrials 

 
Les bases reguladores aplicables a aquests ajuts són les següents:  
 
 

A) BASES REGULADORES DE LES BEQUES PER ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES 
DELS CURSOS D’OPERCIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA, 
MECANITZACIÓ AMB CMC, DISSENY CAD 3D, ADMINISTRACIÓ EN TEMES DE 
COMERÇ INTERNACIONAL, ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 

 
1. Objecte.  
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques als alumnes dels 
programes públics d’ocupació-formació per a l’assistència als cursos formatius següents: 

- Operacions auxiliars de fabricació mecànica 
- Mecanització amb CNC ( Control numèric) 
- Disseny CAD 3D 
- Administració en temes de comerç internacional 
- Organització industrial 

 
2. Tipus d’ajut.  
 
L’import de l’ajut s’atorgarà en funció del lloc de residència: 

- Si l’alumne resideix a Manresa, l’import de la beca serà de 40 euros mensuals 
- Si l’alumne resideix a una distància de fins a 10 Km de Manresa, la beca serà de 120 

euros mensuals.  
- Si l’alumne resideix a una distància de més de 10 km. de Manresa, la beca serà de 140 

euros mensuals. 
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Per al càlcul dels km es tindrà en compte l’adreça que consta en el DNI i si no es correcta 
es presentarà certificat d’empadronament.  
 

3. Requisits.  
 
Per poder sol·licitar la beca caldrà complir els requisits següents 

- Trobar-se inscrit com a demandant de nova ocupació en l’Oficina de Treball del SOC 
- Haver assistit un mínim del 80% de les sessions del període ( fet  que es comprovarà 

mitjançant els fulls d’assistència que signen diàriament els alumnes) 
-  Obtenir l’aprofitament del curs ( fet que es comprovarà a partir d’un informe positiu 

emès pel docent sobre el seguiment del curs per part de cada alumne. 
 
4. Durada de l’ajut.  

 
La durada de l’ajut serà diferent en funció del curs que es realitza 

- En el cas dels cursos d’Operacions auxiliars de fabricació mecànica, Disseny en CAD 
3D i Organització Industrial, es podrà sol·licitar una beca per cada mes de durada del 
curs, fins a un màxim de 4 mesos. 

- En el cas del curs de Mecanització amb CNC es podrà sol·licitar una beca per cada 
mes de durada del curs, fins a un màxim de 2 mesos 

- En el cas del Curs d’Administració en temes de comerç internacional, serà una única 
beca equivalent a un mes i s’atorgarà una vegada finalitzat el curs. 

 
5. Crèdit pressupostari.  
 
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària corresponent per un import màxim de 25.980,00 euros. L’Ajuntament 
de Manresa concedirà els ajuts fins que s’esgoti la dotació pressupostària 
 
6. Compatibilitat.  
 
Aquesta ajuda serà compatible amb la percepció de la prestació i subsidi d’atur i/o amb  altra 
concedida per altres administracions o ens públics o privats. 
 
7. Beneficiaris.  

 
Es poden beneficiar d’aquestes beques les persones que realitzin alguns dels Cursos de 
formació establerts en el punt 1 d’aquestes bases i compleixin els requisits establerts en el punt 
3. 

 
8. Sol·licitud.  
 
Les persones que vulguin ser beneficiàries d’aquestes beques podran presentar la sol·licitud a 
l’inici de l’acció formativa i fins el termini màxim d’un mes des de l’inici del curs. Un cop 
transcorregut aquest termini es perdrà el dret a obtenir-los. 
 
Les sol·licituds, segons el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1, s’hauran de 
presentar per escrit a qualsevol tècnic de l’Ajuntament de Manresa responsable del projecte. 

 
Els sol·licitants hauran d’aportar una declaració, adjunta a la sol·licitud, de l’existència d’altres 
subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, concedides o 
sol·licitades per al mateix concepte, amb indicació del programa al qual s’acullen, la quantia 
sol·licitada, del percentatge que suposa el cost total, si es troben en fase de sol·licitud o 
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas que no n’hagin 
sol·licitat altres, caldrà adjuntar una declaració responsable en aquest sentit. 
 
9. Procediment de concessió.  
 
El procediment de concessió d’aquestes beques s’iniciarà a instància de part, per sol·licitud de 
l’interessat.  
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L’Ajuntament de Manresa, un cop comprovada la concurrència de les condicions per ser 
beneficiari de l’ajut, elevarà la proposta a l’òrgan competent per resoldre, el qual  emetrà 
resolució o denegació dels ajuts. 
 
10. Termini per resoldre.  
 
El termini màxim per resoldre l’aprovació o denegació dels ajuts és de tres mesos comptadors 
des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.  
 
11. Seguiment i control.  
 
Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que realitzi l’Ajuntament de Manresa i a aportar tota la informació que els sigui requerida. 
 
12. Aplicació supletòria  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret 
administratiu i privat 
 
 

B) BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES EMPRESES QUE CONTRACTIN 
PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 

 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i entitats que 
tinguin com a mínim un centre de treball a la comarca del Bages i que contractin a persones 
que estiguin en situació d’atur i realitzin, o hagin realitzat en l’últim any, el curs de  mecanització 
amb CNC i de disseny en CAD 3D. 
 

2. Tipus d’ajut i condicions 
 
Els tipus d’ajuts a atorgar seran els següents: 
 

- Una única ajuda de 1.200,00€ per a la contractació, amb caràcter temporal o indefinit i 
a temps complert. En cas de contractar una dona aquesta ajuda serà de 1.500,00€. 

- En el cas de contractes a temps parcial, la jornada haurà de ser com a mínim del 50% 
de la jornada ordinària. En aquest cas l’ajut serà proporcional al percentatge de jornada 
que es porta a terme. 

- Podran formalitzar-se contractes sota qualsevol modalitat, excepte els contractes 
d’interinatge o els de relleu. 

 
En qualsevol cas, els contractes hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos. 
 

3. Beneficiaris.  
 
Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses, individuals o en forma societària, i 
entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball a la comarca del Bages, i que 
vinguin desenvolupant la seva activitat com a mínim sis mesos abans de la data de la primera 
contractació subvencionable i compleixin les condicions establertes en l’apartat 4 d’aquestes 
bases. 
 

4. Condicions i requisits dels beneficiaris  
 
Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a que es refereixen aquestes bases, les 
empreses i entitats que compleixin les condicions i requisits següents: 
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- Estar degudament constituïda, amb data d’alta d’activitat a efectes fiscals anterior a sis 

mesos a comptar des de la data del primer contracte subvencionable 
- Tenir com a mínim un centre de treball a la comarca del Bages 
- Subscriure i formalitzar un contracte laboral amb persones en situació d’atur que 

realitzin el curs o hagin realitzat en l’últim any, el curs de  mecanització amb CNC i de 
disseny en CAD 3D. L’acreditació de la situació d’atur derivarà del justificant 
d’inscripció en el SOC o organisme equivalent. 

 
No es podran acollir a aquest ajut les contractacions celebrades amb persones que 
hagin tingut una relació laboral indefinida, durant els dotze mesos anteriors a la data de 
la contractació subvencionada, amb la mateixa empresa o altres vinculades ( socis 
comuns amb un mínim del 25% de participació en ambdues empreses), ni les 
celebrades amb membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin 
forma jurídica de societat o d’aquells que tinguin participació del capital de l’empresa 
igual o superior al 25%. 
 
No es podran acollir als ajuts les empreses que hagin amortitzat llocs de treball 
indefinits durant els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant 
acomiadaments improcedents.  
 

- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa 
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 

Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les 
obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau. 

- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (CE) 
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 
del tractat CE). 

 
5. Obligacions del beneficiari 

 
- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació 
- Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades 

del dret comunitari europeu 
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament de Manresa i per la resta de 

normativa aplicable 
- Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 

l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb la Seguretat social. 
- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 

posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de 
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament 
- Disposar d ela documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 

fiscalització i facilitar-la per garantir-se les facultats d’inspecció i control 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació als fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control 

- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens 
públics en el darrer any 

- Destinar un treballador propi de l’empresa que desenvolupi la figura del tutor el qual 
tindrà una doble funció: vetllar per la correcta acollida del participant i col·laborar en les 
tasques d’avaluació de la formació i del projecte. 

 
Els beneficiaris dels ajusts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, 
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
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6. Sol·licitud 
 
Les empreses i entitats que vulguin ser beneficiaries d’aquest ajuts podran presentar la 
sol·licitud fins el dia 29 de febrer de 2016. Un cop transcorregut aquest termini es perdrà el dret 
a obtenir-los. 
 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 
1 08241 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  
 
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té 
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació. 
 
El criteri per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, a l’ajut serà l’ordre de presentació 
de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa i fins a l’esgotament de la dotació 
pressupostària assignada al programa. 
 
 Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar: 
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut (inclou declaració relativa a subvencions rebudes de les 
administracions o ens públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable 

- Fulls de sol·licitud de transferència bancaria  
- Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al registre públic 

corresponent i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas 
d’empresaris o professionals individuals 

- Escriptura de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i 
DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat. 

- Document d’identitat de la persona contractada o que es pretén contractar i document i 
acreditatiu de la situació d’atur mitjançant justificant d’inscripció en el SOC 

- Contracte de treball registrat, si escau 
- Alta en la seguretat social i de forma opcional  IDC (informe de dades per a la 

cotització) del treballador, si escau 
- Certificats del compliment de les obligacions tributaries amb Hisenda i amb la seguretat 

social. 
 
En la sol·licitud es farà constar de forma expressa que: 
 

- L’empresa es compromet a retribuir a la persona contractada segons el conveni 
d’aplicació i en cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional vigent. 

- Descripció del contracte (tipologia i característiques bàsiques), identificació de la 
persona que contractaran 

- Que l’empres es coneixedora del programa 
- L’empresa es compromet a destinar un treballador propi perquè desenvolupi la figura 

del tutor, amb la finalitat de vetllar per la correcta acollida del participant i col·laborar en 
les tasques d’avaluació de la formació i del projecte. 

- Que l’empresa no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció 
greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós 
de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per RD Legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost. 

- L’empresa compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística. 

- L’empresa no està compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- L’empresa compleix amb la quota de reserva per a la integració de persones amb 
disminució d’acord amb la llei 19/1982, de 7 d’abril, o aplica mesures alternatives 
previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el decret 246/2000, de 24 de juliol. 
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- L’empresa compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitat en 
l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 
entre dones i homes 

- L’empresa declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, 
la quantia total dels juts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 
euros en un període de tres exercicis fiscals 

- L’empresa compleix qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i de la 
normativa vigent d’aplicació 

- En el cas d’empreses que contractin més d’un treballador, es podrà presentar una 
única sol·licitud on es farà constar les dades del mateixos 

 
7. Procediment de concessió.  

 
El procediment de concessió d’aquests ajuts s’iniciarà a instància de part, per sol·licitud de 
l’interessat. 
 
L’Ajuntament de Manresa, un cop comprovada la concurrència de les condicions per ser 
beneficiari de l’ajut, elevarà la proposta a l’òrgan competent per resoldre, el qual  emetrà 
resolució o denegació dels ajuts. 
 

8. Termini per resoldre.  
 
El termini màxim per resoldre l’aprovació o denegació dels ajuts és de tres mesos comptadors 
des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.  
 

9. Justificació i control  
 

Els beneficiaris de l’ajut hauran de lliurar, un cop transcorreguts 6 mesos des de l’inici del 
contracte una còpia del contracte i una còpia del TC1 i TCS mensuals on consti la persona 
contractada així com els documents acreditatius del pagament de les nòmines de les persones 
contractades objecte d’aquests ajuts i document acreditatiu del pagament de les mateixes, per 
tal que l’Ajuntament de Manresa comprovi la contractació efectiva del treballador durant un 
mínim de 6 mesos.  
 
Una vegada transcorreguts aquests 6 mesos d’inici del contracte, els beneficiaris tindran un 
termini màxim de quinze dies per  aportar aquesta documentació. Transcorregut aquest termini 
es considerarà que l’ajut no ha estat justificat degudament i s’iniciarà la corresponent revocació 
total o parcial. 
 

10. Pagament 
 
El pagament de l’ajut es farà una vegada presentada la documentació justificativa establerta en 
el punt anterior i el tècnic del projecte emeti informe positiu en relació al compliment efectiu de 
l’empresa de la tasca de tutoria i mentoratge del treballador   
 

11. Crèdit pressupostari 
 
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària corresponent per un import màxim de 24.000 euros, dels quals un 
màxim de 12.000,00 es destinaran al curs de mecanització amb CNC i un màxim de 12.000,00 
es destinaran al curs de disseny CAD 3D. L’Ajuntament de Manresa concedirà els ajuts fins 
que s’esgotin cadascun dels imports màxims assignats a cada curs. 
 

12. Compatibilitat.  
 

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres administracions o 
ens públics o privats. No obstat això, l’import de l’ajuda no excedirà en cap cas del cost de la 
contractació i no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajuts 
rebuts d’altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, superi el cost 
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d ela contractació a efectuar pel beneficiari. En aquest mateix sentit, l’atorgament de l’ajut no 
podrà com a resultat que el beneficiari de l’ajut pugui oferir preus per sota dels considerats de 
mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència. 
 
Igualment, seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals per a les contractacions 
laborals que realitzin les empreses. 
 

13. Règim de minimis.  
 
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (CE) 1998/2006, 
de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE a les 
ajudes de minimis. 
 
 

14. Aplicació supletòria  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament ( aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret 
administratiu i privat 
 

15.  Protecció de dades 
 

Els sol·licitants i beneficiaris dels ajuts objecte d’aquestes bases reguladores han de complir 
amb l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa la Llei orgànica 15/1999 i, per tant, han d’adoptar i implementar 
les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades 
objecte de tractament 
 
 

C) BASES REGULADORES DE LES BEQUES PER REALITZAR ESTUDIS DE 
POSTGRAU INDUSTRIALS 

 
1. Objecte.  

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de dues beques als alumnes 
d’estudis de postgrau de la branca industrial per a la realització d’un projecte relacionat amb la 
indústria  
 
Com a condició per poder optar a aquesta ajuda, les propostes de treball han de centrar-se en 
el desenvolupament pràctic i concret d'un material, producte o sistema de producció aplicable a 
alguna empresa industrial del Bages. 
 

2. Finalitat.  
 

Mitjançant aquestes beques es vol incentivar, per una banda,  la realització per part d’alumnes 
d’estudis de postgrau de la branca industrial i de l’altra, promocionar la recerca i la innovació a 
empreses industrials de la comarca. 
 

3. Dotació de la  beca.  
 
S’atorgaran dues beques de 5.000,00 euros cadascuna.  
 
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de 
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable 

 
Les beques es concediran per un curs complert, de forma única i no prorrogable. 
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Els becats s’hauran d’incorporar a les universitats de destinació el curs 2015-2016. Si en el 
procés de selecció del centre proposat per l’alumne, dut a terme per la universitat de 
destinació, no fos adjudicatari de plaça, l’alumne perdria la beca, que passaria al primer lloc de 
la llista de reserva  

 
4. Requisits de participació 

 
Per participar s’han de complir 3 requisits: 
 

• Haver cursat estudis universitaris en algun dels centres del Campus Manresa, que 
inclou: 
- Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (EPSEM-UPC) 
- Universitat Central de Catalunya - Campus Professional UManresa (FUB - 
Fundació Universitària del Bages) 
- Alumnat gestionat a través del Punt de la Xarxa Territorial de la Catalunya 
Central de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  
 

•  Haver obtingut el títol a que es refereix el punt anterior ( expedició de títol, o estar en 
condicions de demanar-lo) 

• Cursar un postgrau industrial o comprometre's a cursar-ne un en el proper any escolar 
(mitjançant declaració jurada i posterior aportació del comprovant de matrícula) 

 
5. Incompatibilitats. 

 
No podran participar en aquest programa de beques les persones que incorrin en algunes de 
les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, així com tampoc no estiguin al corrent de 
pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aquestes beques poden incloure programes de doctorat.   
 
Aquestes beques seran compatibles amb altres ajudes que puguin aconseguir els becat. En 
cap cas l’import global dels ajuts podrà superar l’import total del cost de la matricula del curs.  
 

6. Sol·licitud i documentació  
 

Els sol·licitant ha de presentar una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament de Manresa, on haurà 
d’acompanyar: 

 
- Expedient acadèmic complert dels estudis universitaris del sol·licitant, on s’especifiqui 

nom i cognoms de l’alumne, universitat, estudis realitzats, i totes les assignatures i 
notes, curs a curs, això com els crèdits totals i els crèdits superats 
( Si s’ha cursat dos cicles de diferents titulacions o estudis de diplomatura o carrera 
tècnica complementaris amb un màster oficial, caldrà aportar la documentació 
d’ambdues certificacions acadèmiques 

- una fotocòpia del DNI dels alumnes participants. 
- El currículum professional ( si en té) 
- document i acreditatiu de la situació d’atur mitjançant justificant d’inscripció en el SOC 

 
La proposta s’ha de presentar individualment  
 
El treball es pot presentar imprès o en format  electrònic “pdf”, seguint el guió annex 2, tenint en 
compte: 
  

• Màxim de 5 pàgines en la presentació del projecte d’idees 
• En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà 

adjuntar una fotografia (format “jpg”)  
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• Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, dvd, llapis de 
memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom del projecte. L’Ajuntament 
de Manresa no es compromet el retorn d’aquests suports digitals. 
 

No s’acceptarà cap document entregat per correu electrònic. 
 
La documentació es pot presentar tant en castellà com català. Cal adjuntar la traducció al 
català o al castellà de tota la documentació que es presenti en qualsevol altra llengua.  
 
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa del contingut de 
la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases així com les decisions 
que pugui prendre el jurat i el no compliment de les mateixes significarà la desqualificació 
immediata. 
 
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre 
el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats. 
 

7. Termini i lloc de presentació  
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. El lloc de presentació 
serà l’Ajuntament de Manresa. Plaça Major,1 de Manresa o per qualsevol dels mitjans admesos 
per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té 
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació. 
 
Les propostes presentades hauran de seguir el guió previst a l’annex 3.1 i en la instància de 
sol·licitud s’haurà d’indicar clarament que s’adreça al CIO, pel projecte de promoció de la 
indústria al Bages  
 

8. Criteris de Valoració 
 

Per seleccionar les persones becades es valorarà les propostes que presentin en relació al 
treball de postgrau que vulguin desenvolupar. Des de l'EPSEM-UPC es vetllarà perquè aquest 
treball es pugui desenvolupar durant la realització del postgrau (mestratge o doctorat) en cas 
que per la naturalesa de la formació cursada, els treballs tendeixin a ser grupals.  
 
Criteris de valoració 
 
Criteris Puntuació màxima 

1.  Impacte positiu per l'empresa 30 punts, distribuïts de la forma 
següent: 

a) Argumentació raonada que l'aplicació tindrà un impacte 
clar en la competitivitat de l'empresa, ja sigui permetent 
una reducció de costos o una diversificació de la 
producció 

15 punts 

b)  Argumentació raonada que l'empresa podrà generar 
més ocupació o evitar clarament un risc de desaparició  

15 punts 

2. Caràcter innovador. Es valorarà que la proposta no 
s'ha dut a terme a cap altra empresa i suposa una 
diferenciació clara respecte a la realitat actual de les 
empreses   

15 punts 

3. Aplicabilitat a l’empresa  40 punts, distribuïts de la forma 
següent 
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a) Argumentació raonada que el volum d'inversió total 
necessari per aplicar la proposta de R+D és 
assumible per l'empresa. 

10 punts 

b) Argumentació raonada que la proposta de R+D es 
pot aplicar amb la formació dels treballadors de 
l'empresa o amb una requalificació assumible. 

10 punts  

c) Argumentació raonada que la proposta de R+D es 
pot aplicar amb la dotació d'espais, maquinària i 
béns existents a l'empresa o si l'adaptació dels 
mateixos és fàcilment assumible per l'empresa.  

 

10 punts 

d) Capacitat d’extrapolar el projecte a altres empreses. 
Es valorarà si és un projecte aplicable a tot un sector 
o si es defensa que la proposta concreta es pot 
implementar fàcilment a altres empreses del similars 

10 Punts 

4. Comptar amb el suport d'alguna empresa 
concreta, especialment en el cas de ser una 
PIME 

15 punts, distribuïts de la forma 
següent 

• Tenir una carta de suport de l'empresa  
 

5 punts 

• obtenir un suport econòmic extra de l'empresa per la 
realització del treball   
 

5 punts 

• si el suport prové d'una PIME 1  
 

5 punts 

TOTAL PUNTS 100 
 

9. Jurat 
 
El Jurat estarà format per: 
 

• La Sra. Àuria Caus Rovira, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç de 
l’Ajuntament de Manresa. 

• El Sr. Marc Soler Conde, en representació de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 
de  Manresa – UPC 

• El Sr. Xavier Perramon Ferran, en representació de la Patronal Metal·lurgica del Bages 
• El Sr. Xavier Cano Caballero, Cap de secció d’Ocupació i Universitat de l’Ajuntament 

de Manresa. 
 
El Jurat avaluador podrà requerir la col·laboració d’experts per l’avaluació de les sol·licituds 
 
En cas que alguna de les persones del jurat causes baixa per qualsevol motiu, la institució a la 
qual pertany proposarà un nou membre per substituir-lo. 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els 
requisits i les condicions establertes en aquestes bases. 
 
El Jurat es reserva la possibilitat de declarar deserta alguna de les beques si es considera que 
la candidatura no arriba als mínims necessaris. 
 

10. Procés de selecció. 
 
El procediment de concessió d’aquestes beques es durà a terme en règim de concurrència 
competitiva. 
                                                            
1 Es considerarà  PIME l’empresa que  tingui entre 1 i 250 persones ocupades, amb un volum de negoci inferior als 
50 milions d’euros i el seu actiu anual no superi el 43 milions d’euros. 
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Els participants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 25 punts. En cas de no assolir 
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida. 
 
El Jurat valorarà les propostes per ordre de major a menor puntuació, segons els criteris 
establerts en l’apartat 8 d’aquestes bases  i formularà proposta d’atorgament de beques. Els 2 
primers seran els adjudicataris de les beques. En cas d'empat, prevaldrà el projecte que ha 
obtingut més puntuació en el criteri 1 b) dels criteris de valoració establerts en la base 8. 
 
En cas de produir-se una renúncia, el renunciant ho haurà de comunicar  l’Ajuntament de de 
Manresa i la beca s’oferirà  a la persona que figuri en tercer lloc de la llista de valoració de les 
propostes i així successivament. 
 

11. Resolució d’atorgament 
 
Una vegada el Jurat  ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de Manresa, 
formularà la corresponent Resolució d’atorgament i/o denegació. 
 
El termini màxim per resoldre l’aprovació o denegació dels ajuts és de tres mesos comptadors 
des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.  
 
La beca no es considerarà definitivament adjudicada fins que l’alumne rebi la conformitat 
d’admissió dels estudis o doctora als quals apliqui. La no admissió de l’alumne als estudis 
presentats en la seva sol·licitud inicial implica la pèrdua de la beca. 
 
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en 
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de 
l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva 
renúncia expressa. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia egüent a la 
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la seva notificació. 
 

12. Pagament 
El pagament de l’import de cadascuna de les beques es realitzarà de la forma següent: 

 
- Un primer pagament de 1.500 euros i la resta de quantitat pendent, és a dir 3.500,00 

s’abonaran en fraccions de 500 euros mensuals. 
 

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel beneficiari 
 

13. Crèdit pressupostari 
 
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària corresponent per un import màxim de 10.000,00 euros. L’Ajuntament 
de Manresa concedirà els ajuts fins que s’esgoti aquest import màxim.  
 

14. Obligacions del becari 
 

- A l’acabar els estudis la persona becada haurà d’enviar els resultats dels estudis 
efectuats al seu tutor. 

- El becari haurà de comunicar a l’organització la seva adreça postal així com qualsevol 
canvi d’adreça. 

- Si els estudis o doctorat becats inclouen pràctiques obligatòries remunerades, caldrà 
comunicar-ho a l’Ajuntament de Manresa amb la màxima antelació, reservant-se 
l’Ajuntament la possibilitat de proposar destins alternatius 
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- Els receptors ec comprometen expressament a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Manresa com amb la Patronal i la Upc, sempre que se’ls sigui requerit en conferències, 
publicacions, rodes de premsa... 

 
15. Seguiment del projecte 

 
A més, a part del tutor del propi mestratge, tindrà a disposició un suport constant i intensiu per 
part de l'EPSEM-UPC.  
 
Si el tutor responsable de l’alumne detecta que l’alumne no segueixi el curs, l’Ajuntament de 
Manresa es reserva la possibilitat de cancel·lar definitivament el pagament de la quantitat. 
 
En tot cas els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control 
financer que realitzi l’Ajuntament de Manresa i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida. 
 

16. Incompliment i reintegrament 
 
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent 
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions 
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament 
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol i l’Ordenança General 
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa 
 

17. Publicitat 
 
Es garantirà la publicitat i concurrència d’aquesta convocatòria per mitjà de la publicació 
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Els ajuts atorgats seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el beneficiari i quantitat concedida i la finalitat dels ajuts en  la pàgina web 
municipal. 
 

18. Propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot el termini de 
vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els drets de reproducció total i 
parcial i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, 
incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0. 
 

19. Aplicació supletòria  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament ( aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret 
administratiu i privat 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui 
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases. 
 

20. Protecció de dades 
  
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de 
l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació 
vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.” 
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ANNEX I 
 
SOL·LICITUD DE LES BEQUES PER ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES DELS CURSOS 
D’OPERCIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA, MECANITZACIÓ AMB CMC, 
DISSENY CAD 3D, ADMINISTRACIÓ EN TEMES DE COMERÇ INTERNACIONAL, 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 

 

Programa Ocupació al Bages Industrial 2015-2016 
Fitxa del/de la participant – Beca 

Dades de l'entitat local 
Nom de l'entitat     NIF/CIF Núm.expedient 

        
Dades de la persona participant sol·licitant de l'ajut 

Nom i cognoms NIF/NIE 
        
Adreça  Codi postal Municipi1 Comarca 

      BAGES 
Gènere Data de naixement  

(dd/mm/aaaa) 
Home             Dona             

Actuacions de formació 
  

 Formació professionalitzadora 

Família professional   

Especialitat/Curs 
  

  
Entitat que imparteix la formació     NIF/CIF  
      

Adreça Codi postal Municipi
     

Nombre d'hores del curs   Data inici   Data finalització   

Durada del curs (en dies)   Mes de/d'     
  

Dies lectius del mes   
Dies 
assistits2     

b) Pràctiques no laborals en entorn 
productiu   
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Família professional   
 
Nom de l'acció   
  

Denominació lloc de pràctiques 
  
 
    
Empresa on es realitzen les pràctiques     NIF/CIF  
      

Adreça Codi postal Municipi 
     

Nombre d'hores pràctiques   Data inici   
Data 
finalització   

Durada de les pràctiques   Mes de/d'   
(en dies) 

Dies lectius del mes   
Dies 
assistits2     

______euros3   

1. Podran percebre l'ajut per transport aquelles persones participants en el Programa Ocupació al Bages industrial  sempre que el centre de formació o 
l'empresa on realitzin les pràctiques no laborals en entorn productiu estigui ubicat en la Comarca del Bages. 
2. La percepció de l'ajut està vinculada a l'aprofitament de la formació rebuda amb informe favorables del centre de formació i a la realització d'un minim 
del 80% d'assitencia. En tot cas, no tindrà dret a percebre cap ajut que correspongui als dies que no s'assisteixi a l'acció formativa. 

3. L'ajut per transport, previst serà de 40€ mensuals per participants de Manresa, 120€ mensuals pels participants de fins a 10 km. de Manresa i 140€ 
mensuals pels participants de més de 10 Km. de Manresa, d'acord amb les bases reguladores de les beques per assitència als cursos, aprovades per 
acord plenari de l'Ajuntament de Manresa en data ------ 

Declaració responsable del sol·licitant de l'ajut 

Nom i cognoms NIF/NIE 
          
1. Que estic al atur i inscrit com a demandant d'ocupació. 

2. Que participo en el Programa de foment a l'ocupació a la industria local del Bages 

3. Que em comprometo a assistir i aprofitar les formacions 
4. Que resideixo habitualment  i estic empadronat al 
municipi de     

5. Que em comprometo a presentar la documentació acreditativa, si escau, a petició de l'entitat local que gestiona el Programa. 
6. Que reunexi els requisits per ser beneficari de l'ajut, segons les bases reguladores de les beques i l'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 18 de novembre, general de subvencions, així com els previstos a l'Ordenança de subvenciosn de l'Ajuntament de Manresa 

Signatura del participant sol·licitant de l'ajut  
 
 

Signatura, data i segell  de l'entitat local 
gestora del Programa  

      
Lloc i data     Lloc i data     

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànic 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la 
persona interessada que les dades seran incloses al fitxer automatitzat de ddocuments de l'Ajuntament de Manresa, i que podrà 
exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
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Declaració responsable de percepció de la beca.  
Rebut  (un cop finalitzades les accions formatives i comprovada l'assistència) 

Nom i cognoms de la persona participant NIF/NIE 
          

1. Que he rebut de l'entitat local  la quantia total de   euros en  
concepte de beca per l'assistència i aprofitaments de les actuacions de formació del Programa Ocupació al 

Bages Industrial del mes de   
2. Que la forma de pagament ha estat (indicar el que correspongui): 

Taló bancari 
 

Ingrés en compte  En metàl·lic 

  
En senyal de conformitat, 

            
Signatura del participant sol·licitant de la beca, conforme ho ha rebut 
 
 

Signatura, data i segell  de l'entitat local gestora del 
Programa Ocupació al Bages Industrial 

      

Lloc i data     Lloc i data     

ACLARIMENTS 
En el supòsit que l’entitat local opti per abonar aquestes beques en concepte d'ajuts de transport públic a les persones  participants del Programa  per 
l'Ocupació  al Bages industrial hauran de complir amb els requisits següents:  
– Aquests ajuts per transport públic es vinculen, exclusivament, a les accions formatives i/o pràctiques no laborals en empreses. L'entitat local és la que 
abona directament als participants la quantia corresponent d' aquestes beques. 

– El participants susceptibles de sol·licitar i rebre aquest ajut  hauran d’emplenar aquest document normalitzat  i signar  el rebut que acrediti que se'ls ha 
abonat la quantia corresponent. 
– Aquesta documentació serà custodiada per l'entitat local gestora del Programa per l'Ocupació al Bages Industrial, Ajuntament de Manresa, i serà 
exigible per a que la quantia total d’aquest ajut pugui ser considerada com a despesa subvencionable. 

 
 
ANNEX 2.  
GUIÓ DE LES PROPOSTES  
 

No s'estableix cap format per la sol·licitud de propostes però sí que s'estableix un màxim de 5 
fulls (a una cara) per proposta.   
 
La sol·licitud ha de preveure els punts següents: 
 

1. Identificació del sol·licitant (nom i cognoms i telèfon de contacte) 
2. Identificació de l'estudi de postgrau que s'està cursant o es vol cursar 
3. Nom del projecte 
4. Objectius principals del projecte 
5. Breu descripció del projecte  
6. Materials, recursos necessaris pi cost aproximat requerit per desenvolupar el treball 
7. Empresa/es del Bages on es pot implementar 
8. Aspectes innovadors de la proposta 
9. Capacitat per diversificar producció de l'empresa  
10. Capacitat per reduir costos en el procés de producció de l'empresa  
11. Incidència en els llocs de treball de l'empresa  
12. Descripció de les adaptacions necessàries a l'empresa per poder aplicar la proposta 

(cost, maquinària requerida i qualificació dels treballadors)  
13. Capacitat de transferència a altres sectors o empreses 
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Documentació adjunta: 
 
A la sol·licitud, a més de la proposta caldrà adjuntar: 
 

• DNI del sol·licitant 
• Un document expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya que acrediti està en situació 

d'atur  
• Algun document acreditatiu d'haver cursat estudis universitaris a algun dels centres del 

Campus Manresa 
 
A més, també podrà adjuntar la documentació següent: 
 

• Descripció més extensa del projecte 
• Documentació de suport a la proposta  
• Carta/es de suport de l'empresa  
• Declaració jurada de l'empresa oferint suport econòmic extra per la realització del 

treball” 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
manifesta que conscients que la indústria és el motor de creixement de l’activitat 
econòmica de la comarca i amb l’objectiu de desenvolupar projectes de promoció 
industrial que fomentin el teixit productiu local per fer-lo més competitiu, es porten a 
aprovació les Bases reguladores de les Beques i Ajuts pel Projecte Promoció de 
l’Ocupació Industrial al Bages. 
 
Entre els diferents sectors industrials que hi ha a la comarca en destaca el sector 
metal·lúrgic, el qual té una gran incidència a la ciutat i a la comarca del Bages. 
Per fomentar la competitivitat d’aquestes empreses i generar llocs de treball 
l’Ajuntament de Manresa, juntament amb altres administracions locals i agents socials 
del Bages volen portar a terme el projecte conjunt anomenat Promoció de l’ocupació 
industrial al Bages. 
 
Així, aquestes beques i ajudes s’instrumentaran a través de beques per assistència 
dels alumnes a cursos especialitzats en disseny i mecanització, ajudes per a les 
empreses que contractin persones participants en el projecte, i beques per a realitzar 
estudis de postgrau industrial 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que la 
seva intervenció va una mica en el sentit del dictamen anterior. Com ha dit vivim una 
situació social crítica i massa cops, no només les institucions sinó també les grans 
empreses, viuen alienes a aquesta situació ja que no és la seva vida la que corre perill. 
 
La formació és una de les grans eines que té la societat per evolucionar cap a un nou 
paradigma que ens permeti no cometre els mateixos errors un cop i un altre. Les 
institucions són els únics éssers que s’entesten en ensopegar multitud de vegades 
amb la mateixa pedra. 
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Diu que aquests cursos són insuficients i mal adreçats, fets a mida per a unes 
empreses que són les que haurien de preocupar-se de formar els seus treballadors i 
fomentar uns cursos que formessin a les persones per a les seves necessitats. 
 
Des del GMDM i Podem Manresa defensen que no és tasca de l’Ajuntament exercir de 
mecenes de les empreses i sí que ho és procurar, dins les seves possibilitats, una 
formació de les seves ciutadanes que permeti desenvolupar una  carrera laboral digna, 
solidària i identificada amb les seves veïnes i que permeti portar a la nostra ciutat un 
nou paradigma més sostenible i independent. 
 
Per tot el que ha exposat votaran en contra. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup votarà en contra del dictamen. Les beques no són el seu model i entenen que 
les formacions de què es parla són formacions específiques i a la carta per a unes 
empreses que tampoc asseguren un contracte indefinit ni unes condicions dignes, o, si 
més no, en el dictamen no hi consten aquestes informacions ni els compromisos 
d’aquestes empreses amb els treballadors. 
 
Diu que en la línia que comentava el senyor Escolà, entenen que el model ideal seria 
que els diners públics anessin destinats únicament a la formació d’aquelles persones 
que han de treballar en empreses públiques i que mentre existeixin empreses privades 
haurien de ser aquestes les encarregades de les formacions específiques que 
necessiten, ja que són les que aconseguiran els beneficis econòmics que generaran 
aquests treballadors després de la formació. 
 
Malgrat tot dins el context actual es podrien entendre aquestes beques, però el que no 
entenen és que es destinin fins a 24.000€ per a aquestes empreses únicament per 
contractar temporalment aquests treballadors. 
 
Per tot l’exposat el GMCUP votarà en contra. 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
respon que l’objectiu és que hi ha moltes persones a l’atur i empreses que necessiten 
contractar persones amb formació qualificada i específica i aquesta és la finalitat del 
projecte.  
Pel que fa als diners que s’hi destinen diu que aquest és un projecte en què Manresa 
hi aboca 60.000€ però que l’aportació és bàsicament amb recursos humans. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per  21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 
4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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4.3 Regidoria delegada de Cultura i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2015. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, d’1 de 
setembre de 2015, que es transcriu a continuació: 

“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, juntament amb altres entitats de la ciutat, col·labora amb els 
Premis Lacetània, els quals aglutinen una pluralitat de premis que són organitzats per 
diferents entitats i empreses manresanes com són Omnium Cultural del Bages, Orfeó 
Manresa, Diari Regió 7, Sibelius- La Casa dels Pianos, el Centre d’Estudis del Bages i 
la Fundació Lacetània. 
 
Per tal de posar en valor el projecte Manresa 2022, l’Ajuntament de Manresa té interès 
en la creació del premi Pare Ignasi Puig i Simon per fomentar un treball de recerca 
relacionat amb l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa. Així mateix, aquest premi 
compta amb el patrocini de l’Associació TALC ( Grup Tertúlíes a la Cuina). 
  
Aquest treball de recerca o divulgació haurà de tractar sobre algun aspecte històric de 
l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial emmarcat 
a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, de la seva canonització, dels 
llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la presència de la Companyia de Jesús a la 
ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al XVIII.   
 
Així, amb aquest Premi es pretén fomentar l’estudi i divulgació de l’estada de Sant 
Ignasi de Loiola a Manresa i dels fets i esdeveniments que va viure així com donar a 
conèixer la ciutat de Manresa i el seu llegat ignasià.  
 
En data 1 de setembre de 2015, el Responsable de Presidència i la Tècnica 
d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’aprovació inicial 
d’aquestes bases i convocatòria del premi. 
 
 
Consideracions legals 
 
1. Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases 
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació 
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC. 
 



                        Acta de la sessió plenària núm. 12 de 17 de setembre de 2015                              60 

3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació 
 
Per tot això, el regidor delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
 

ACORD 
 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del premi Pare Ignasi Puig i Simon 
2015, d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
 
Segon. Sotmetre aquestes 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.  Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
 
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 
2015 amb els termes següents: 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de la convocatòria del Premi Pare Ignasi Puig 
i Simon 2015 poden recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se  a 
la web municipals http://www. manresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputa el premi: La dotació del premi és de  1.000,00€ 
(impostos inclosos). Aquesta quantitat serà finançada i lliurada per l’Associació TALC ( 
Grup Tertúlies a la Cuina) directament al guanyador.  
 
Termini: El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 d’octubre de 2015.   
 
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva 
resolució s’efectua tal i com es disposa a les bases del concurs.  La resolució s’ha 
d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini 
de presentació dels projectes presentats. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de 
participació. 
 
Resolució i notificació. La resolució es notificarà a l’interessat per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la 
resolució que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
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Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió del 
resultat. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
 
Cinquè. Publicar l’acord anterior al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
 

“Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2015 
 

Sobre algun aspecte relacionat amb la Manresa ignasiana 
 

Convoca: l’Ajuntament de Manresa en memòria del sacerdot de la 
companyia de Jesús, professor, investigador i savi divulgador dels 

coneixements científics, i autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi 
de Loiola a Manresa. 

 
Patrocinat per Tertúlies a La Cuina 

 
Bases 

 
1.- El premi s’adjudicarà a un treball de recerca o de divulgació que tracti algun aspecte històric 
de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial emmarcat a 
l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), de la seva canonització 
(1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la presència de la Companyia de Jesús a 
la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al  XVIII. 

2.- El premi és de 1.000 euros (impostos inclosos) i l’Ajuntament de Manresa es reserva el 
drets d’edició de l’obra, ja sigui en format paper o en format digital i en les condicions i estil que 
consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor haurà de cedir els drets de l’edició a 
l'Ajuntament de Manresa. L’autor del treball premiat que s’editi rebrà quinze exemplars de 
l’edició. 

3.- Els treballs que optin al premi han de ser originals, inèdits, redactats en català i d’una 
extensió mínima de 100 pàgines DIN A4, escrites en lletra Arial 12 i a doble espai inclosos 
gravats, fotografies i altres elements que es considerin interessants per a l’estudi. S’haurà de 
presentar una còpia en paper i una en format digital. 

4.- Cada treball ha d’anar acompanyat d’un sobre clos a l’exterior del qual figurarà el títol del 
treball i que opta al “Premi Pare Ignasi Puig i Simon”. A l’interior del sobre hi ha de constar el 
nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor. 

5.- Els treballs han de ser lliurats a la seu al Bages d’Òmnium Cultural, carrer del Bruc, 99 de 
Manresa, o l’Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi, 40 de Manresa, abans del 31 
d’octubre de 2015. 

6.- El jurat estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb l’especialitat, un 
representant de l’Ajuntament de Manresa i un representant de l’entitat patrocinadora. Les 
decisions que prenguin seran inapel·lables. 

7.- El jurat podrà declarar el premi desert 

8.- El veredicte del jurat es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis 
Lacetània, que es farà a finals de novembre, a l’Ajuntament de Manresa. 

9.- Els originals de les obres no premiades podran ser recollits pels autors a partir de la 
publicació del veredicte i en el termini de tres mesos. Els organitzadors disposaran dels treballs 
que no siguin recollits segons el seu criteri.   

10.- L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, 
les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet de presentar-se a la convocatòria 
el premi.” 
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El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura i Turisme, informa que en el 
marc del projecte estratègic de ciutat Manresa 2022 hi ha un conjunt d’activitats 
diverses, que es procurarà que es vagin ampliant cada any- i en aquest paquet l’any 
passat es va posar en marxa la primera edició del Premi Pare Ignasi Puig, en el marc 
dels Premis Lacetània que organitzen diferents entitats de la ciutat. 
 
Explica que aquest premi s’orienta bàsicament a estudiosos, investigadors i gent del 
món universitari, i el punt 1 de les Bases defineix l’objectiu del premi que diu que 
aquest premi s’adjudicarà a un treball de recerca o de divulgació que tracti algun 
aspecte històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o 
patrimonial, emmarcat a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi a Manresa, o sobre la 
Manresa dels segles XVI al XVIII. Per tant, no s’està parlant d’un treball orientat en un 
aspecte religiós sinó que s’està parlant d’un treball de recerca al voltant d’un seguit de 
temes socials, humans, artístics, patrimonials pel que fa a la ciutat de Manresa a 
l’època medieval i barroca bàsicament. 
L’assignació d’aquest premi és de 1.000€, que sufraga l’entitat Tertúlies a la Cuina, i 
demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, del Grup Municipal de la CUP, diu que si ha entès bé 
aquest és el segon any que es porta a terme aquest premi. 
 
En primer lloc el GMCUP ha estat buscant i tant al web dels jesuïtes com al web de 
l’Ajuntament ja hi ha penjades aquestes bases i demana el perquè. 
 
En segon lloc diu que el regidor deia que aquestes bases no estaven emmarcades en 
un àmbit religiós, però entenent que si es tracta d’una perspectiva social, humana, 
artística, patrimonial, emmarcada dintre de l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola 
a Manresa, entenen que aquesta perspectiva que citava serà emmarcada dintre l‘àmbit 
religiós. 
Tot i així, diu que hi ha una altra possibilitat i és que aquest treball de recerca tracti 
sobre la Manresa del segle XVI al XVIII, però no queda del tot remarcat que sí que es 
pugui referir a un enfocament cultural. 
 
Per altra banda, des de la CUP ja s’ha dit moltes vegades i s’han posicionat en contra 
d’aquest enfocament religiós i això fa que no votin positivament però sí que 
s’abstindran, més que res per aquest afegitó que parla de la Manresa del s XVI al 
XVIII. 
 

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura i Turisme, intervé per aclarir 
que el sorprèn que les bases ja estiguin penjades, però potser són les de l’any 2014, ja 
que no s’haurien de penjar fins que no les aprovi el Ple. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per  21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 
4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que l’exposició dels punts 5.1.1 
i 5.1.2 de l’ordre del dia, relatius a l’aprovació d’expedients de modificació de crèdits, 
tot i votar-se per separat, es podien defensar conjuntament. 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 19/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de setembre 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 suplement de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit , degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit , 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 19/2015 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 19/2015 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.” 
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“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 crèdit extraordinari , a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari , degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdit extraordinari, 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 20/2015 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 20/2015 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.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que amb relació al 
dictamen 5.1.1, que aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2015, les 
partides que són motiu de modificació són les següents: 

- Un reforç d’una partida de Sistemes d’informació-Equips per a processos 
d’informació, de 1.123€ per col·locar el punt wifi a la zona de Crist Rei i la seva 
senyalització al primer tram del Passeig entre Sant Domènec i Crist Rei, import 
que es finança amb partides de Manteniment de la Via Pública. 

-  Un reforç amb estalvis de diverses partides dins l’àmbit de Cultura, per import 
de 37.200€ per portar a terme una proposta d’espectacles en el marc del 
programa de la Festa Major, que va presentar Manresana d’Equipaments 
Escènics, SL, i l’Ajuntament ha fet l’encàrrec corresponent perquè es porti a 
terme per part de l’esmentada entitat mitjançant subvenció. 

- 10.000€ finançats amb estalvis de préstecs del sector públic, per fer front a una 
despesa del 2014, que no es va poder tancar fins abans de l’estiu, relacionada 
amb l’auditori de l’edifici de la Plana de l’Om -d’acord amb el conveni signat en 
el seu moment amb la Fundació la Pedrera-, sobre el consum d’energia 
elèctrica, ja que aquesta era una situació que s’havia de traspassar a mitjans 
del 2014, però per motius d’operativitat i estudi de costos no va ser possible 
fer-ho fins a 1 de gener de 2015 i el període que va quedar pendent ha generat 
unes despeses i amb aquest import es farà front al consum energètic del citat 
auditori. 

- Un increment de 23.812€ procedents d’una partida d’ingressos del Programa 
de microcrèdits, per a la partida d’Emprenedoria i creació d’empreses, que fa 
referència als reintegraments que hi ha hagut dels microcrèdits concedits amb 
anterioritat i que trimestralment la gent va fent front a les quotes corresponents, 
tot i que n’hi ha un des de juliol que s’està negociant perquè es pugui fer front a 
la devolució d’una part que no ha utilitzat i que es va percebre. Aquest 
increment de partida de 23.812 passarà a formar part de la partida de 50.000 € 
que ja tenia el pressupost i el total serà la sortida de la partida de microcrèdits 
per al 2015. 

- Un reforç de 12.000€ amb partides de Despeses diverses de comunicació, que 
es financen amb estalvis del Capítol I. 
 

Pel que fa al dictamen 5.1.2, que aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 
20/2015, es tracta d’una partida concreta que fa referència a Manteniment de la Via 
Pública- Estudis i treballs tècnics, de 42.500€, a fi i efecte de contractar una auditoria 
sobre l’estat de conservació del paviment, voreres i mobiliari urbà de l’espai públic, que 
es finança amb estalvis de crèdits de tipus públic. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, demana que es 
detalli com es pensa gestionar aquesta auditoria sobre l’estat de conservació del 
paviment, voreres i mobiliari urbà de l’espai públic. Si l’estudi valdrà 42.000 € o hi 
faltaven. Si es contractarà una empresa externa. Si s’ha iniciat el tràmit per fer-ho, o 
s’està preparant el plec de clàusules i posterior contractació. Quant de temps es 
donarà a l’empresa per lliurar els treballs, ja que sembla que l’auditoria tindrà com a 
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mínim un cost de 42.000€, cost important, i que novament l’Ajuntament -com ja va fer 
amb el POUM-, externalitza el treball, fet del qual el senyor Aloy s’ha queixat 
públicament moltes vegades, podria ser que aquesta auditoria s’allargués una mica 
més en el temps del previst i no pogués complir el termini fixar per ERC i CiU en el 
pacte de governabilitat. 
 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que anava a 
preguntar el mateix, com es farà, qui, i, en el cas que sigui una empresa externa, per 
què s’ha optat per aquest model. 

 

El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el 
desenvolupament d’aquesta auditoria ja serà el regidor responsable qui s’encarregarà 
d’explicar-lo. 
El GMERC vol fer èmfasi que aquest és un dels temes que estaven en els 
compromisos del pacte d’investidura i governabilitat, signat pel GMERC i el GMCiU, un 
treball fonamental -com es va dir en l’anterior ple quan es parlava d’una moció de 
l’espai públic a la Balconada-, per tal de tenir una radiografia exacta de l’estat de 
l’espai públic i que permeti valorar i prioritzar i periodificar les intervencions que cal dur 
a terme per a la seva millora. 
 
Des d’Esquerra sempre els agrada fer les coses amb els equips tècnics de la casa, 
però també és cert que l’Ajuntament té la seva disponibilitat tècnica i en aquests 
moments en què la LRSAL és una llosa que impedeix contractar més personal, 
personal que seria necessari i indispensable, però que ara mateix no es pot contractar, 
els sembla bé que d’aquesta manera, a través d’una externalització, es pugui avançar 
en un tema cabdal per a la ciutat. 
 
El GMERC demana a l’equip de govern que un cop es tingui l’auditoria feta s’estableixi 
un protocol per tal d’actualitzar-la anualment, amb mitjans propis i evitar així que d’aquí 
a pocs anys hagi quedat desfasada i en calgui fer una altra. Cal tenir clar que 
l’auditoria no deixa de ser un full de ruta que caldrà aplicar incidint, de manera clara, 
en el pressupost municipal i és per aquest motiu que el GMERC esmerçarà tots els 
esforços perquè la partida destinada a la millora de la via pública, del pressupost 2016 
i següents –perquè no n’hi haurà prou ni amb un ni amb dos anys-, tingui un increment 
substancial de diners. 
 
Acaba la seva intervenció manifestant el vot favorable del seu grup. 
 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, intentarà donar resposta a les 
preguntes formulades. 
 
Diu que aquests 42.500€ són per generar una partida que permeti treure a concurs 
l’elaboració d’aquesta auditoria per part d’una empresa.  
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Explica que es farà amb personal extern perquè, com bé ha dit el senyor Aloy, les 
limitacions de personal actuals són les que són, ja que en 4 anys la plantilla s’ha vist 
reduïda en 60 i escaig persones, algunes arquitectes i aparelladors, ha fet que l’equip 
tècnic de l’Ajuntament estigui en condicions no suficients, i quan s’ha d’entrar amb 
calendaris i terminis que no es poden ajornar perquè vénen prefixats pels pactes, això 
obliga a externalitzar determinats treballs que en el pacte de governabilitat i investidura 
es van adquirir. 
 
Diu que aquest treball, que té un termini d’execució al voltant d’uns tres mesos, per la 
forta tasca de carrer que cal fer per recollir i actualitzar les dades, requerirà d’un temps 
suficient. Es preveu que aquest canvi de partides sigui efectiu a mitjans d’octubre, tot i 
que el procés de contractació es pot engegar amb anterioritat. A mitjans d’octubre ja 
es tindran les propostes, es podrà fer l’adjudicació i a partir d’aquell moment 
transcorreran, en principi, els tres mesos que és el termini que en el plec de condicions 
que s’estava preparant, es marcava com a període d’execució d’aquest estudi.  
El pacte deia que abans del 31 de desembre, però potser s’arribi a principis de gener, i 
suposa que no farà trontollar la bondat del pacte ni l’efectivitat de l’estudi. 
 
Fins que no es tingui l’estudi no se sabran les necessitats reals, però de cara a 
elaborar el pressupost de 2016 que es prevegi una partida que encaixi amb les 
disponibilitats pressupostàries perquè en el seu moment ja es veurà a quines tasques 
en concret es poden destinar.  
Per part dels equips interns de la casa es decidirà quines fases es poden portar a 
terme i valorar-les per començar a endegar projectes concrets, fet amb personal intern 
de la casa, i anar-ho adjudicant com a obra externa o coses puntuals que es puguin fer 
amb equips interns de manteniment, etc. 
 
Diu que cal tenir present que aquests estudis són una cosa viva i que encara que en el 
moment que es fan siguin el 100% de la realitat, a mesura que passa el temps la 
realitat de les infraestructures de la ciutat, malauradament sol canviar a pitjor perquè 
apareixen nous defectes o mancances i s’han d’anar actualitzant, cosa que s’haurà de 
fer amb els equips de la casa o els inspectors de via pública que ja té l’Ajuntament. 
 
En resum, projecte fet a fora, i seguiment i posterior execució per tècnics de la casa, 
llevat de les obres que es faran amb adjudicacions externes depenent del seu volum. 
 
 
L’alcalde informa que en aquest import l’IVA ja hi és inclòs. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup s’abstindrà en el punt 5.1.1, com tenen costum amb les modificacions de 
crèdit, però que en el punt 5.1.2 votaran en contra perquè la justificació del compliment 
d’un pacte temporal no els serveix i perquè creuen que caldria fer-ho amb tècnics de la 
casa. 
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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 16 vots afirmatius (9 GMCiU i 7 GMERC) i 9 abstencions (3 
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el Ple l’aprova per 16 vots 
afirmatius (9 GMCiU i 7 GMERC), 5 vots negatius (3 GMCUP i 2 GMC’s) i 4 
abstencions (3 GMPSC i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de 

Manresa, SA, per a concertar un préstec amb Bankia, per un import 
d’1.300.000 €, amb destí a finançar el pressupost d’inversions de l’exercici 
2015. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
setembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“L’article 54 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, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 
 
Per escrit de data 4 de setembre del 2015 del Director - Gerent de la societat Aigües 
de Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 2 de setembre del 2015 es va prendre l’acord de: 
“Subscriure un préstec amb l’entitat financera Bankia, com a entitat que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa. El tipus d’interès serà Euríbor a 1 any, més 
un diferencial del 1,05%, sense comissió d’apertura ni d’estudi, per un import de 
1.300.000€, per un termini de 8 anys més 2 anys de carència, i designar al Il·lm. 
Sr. Alcalde President, Sr. Valentí Junyent i Torras, perquè, portant a la pràctica 
l’esmentat acord, pugui signar en nom i representació d’AIGÜES DE MANRESA 
S.A. Empresa Municipal Privada, quants documents públics o privats, així com 
pòlisses i lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada operació. El 
present acord queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple de la 
Corporació Municipal”. 
 
La petició de l’esmentat préstec es destinarà a finançar el pressupost d’inversions pel 
2015 que no es pot cobrir amb recursos propis. Dit pla d’inversions puja la quantitat de 
5.668.158,79€. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 7 de setembre del 2015. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb 
Bankia, per un import de 1.300.000€ i un termini de 8 anys més 2 anys de 
carència, amb les següents condicions: 
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-Tipus d’interès: Euríbor 1 any + 1,05%. 
-Liquidacions: mensuals. 
-Comissió d’apertura = 0. 
-Comissió d’estudi = 0. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen 
proposa donar compliment al Pla d’inversions d’Aigües de Manresa, en el sentit 
d’autoritzar-la a concertar un préstec d’1.300.000€ per desenvolupar el Pla 
d’inversions previst i aprovat pel Consell d’administració. 
 
Atès que es fa necessari poder disposar dels recursos necessaris per tirar endavant 
aquest Pla d’inversions, es van demanar set ofertes a les quals van respondre cinc 
entitats, una la va desestimar i l’altra no la va presentar.  
 
De les cinc presentades: Banca March, Bankia, Caixabank, IberCaixa i Liberbank, la 
que oferia unes condicions més avantatjoses per a Aigües de Manresa quant a costos 
financers, terminis, etc, era l’oferta presentada per Bankia. Es tracta d’un préstec 
1.300.000€, per un termini de 8 anys més 2 de carència, un tipus d’interès Euríbor a 1 
any + 1,05%, liquidacions mensuals i sense comissions d’obertura ni d’estudi. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5.2 Regidoria delegada de Governació 
 
5.2.1 Aprovar la designació del representant de l’Ajuntament de Manresa al 

Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 3 de setembre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. Arran de les Eleccions Locals d’aquest any 2015, el Departament de Territori i 

Sosteniblitat està formalitzant els nomenaments dels nous representants dels 
ens locals en els òrgans de govern dels organismes i entitats vinculats al 
Departament. 

 
2. Mitjançant escrit de 21 de juliol de 2015,  RE núm. 40815, de 28 de juliol de 

2015, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, sol·licita a l’Ajuntament de 
Manresa que designi la persona que ostentarà la representació de l’Ajuntament 
en el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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Fonaments legals 
 
1 Article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix que 

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

 
2. Decrets 150/2002, de 28 de maig, i 415/2004, de 19 d’octubre, que modifiquen 

els Estatuts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (art. 8 i 10), i que 
disposen que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es regirà per un 
Consell d’Administració que tindrà a càrrec seu, amb plena disponibilitat davant 
el Govern de la Generalitat, l’administració, gestió i direcció de l’empresa. 

 
3. Així mateix, el Decret 150/2002, de 28 de maig, estableix que seran membres 

del Consell d’Administració, entre d’altres, quatre representants dels municipis 
als quals dóna servei l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

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

 
ACORD 
 
Primer.  Designar el senyor Francesc de Puig Viladrich, responsable de 

Presidència, com a representant de l’Ajuntament de Manresa al Consell 
d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del regidor delegat de Governació al dictamen, de 
14 de setembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“El 9 de setembre de 2015, es va sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Governació, la proposta sobre designació de representant de l’Ajuntament 
de Manresa al Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i 
es proposava el senyor Francesc de Puig Viladrich. 
 
Posteriorment, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament  de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha informat sobre la conveniència de 
nomenar un titular i un suplent en el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
 
 
Per tot això, proposo  
 
Modificar el punt Primer del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Governació de dia 9 de setembre de 2015, referent a la designació del representant de 
l’Ajuntament de Manresa al Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, que quedarà redactat com segueix:  
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ACORD 
 
Primer.  Designar les persones següents com a representants de l’Ajuntament 

de Manresa al Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya: 

 
Titular:  Valentí Junyent Torras, alcalde president 
Suplent:  Francesc de Puig Viladrich,  responsable de Presidència.” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que aquest 
dictamen va passar per la Comissió informativa d’Hisenda per donar compliment a una 
comunicació per part de Ferrocarrils de la Generalitat en què demanaven que es 
nomenés un representant. 
 
Amb posterioritat hi ha hagut dues gestions més, una de la Secretaria 
d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en què suggerien la conveniència de nomenar no només 
titular sinó també un suplent, i una altra per part del president de Ferrocarrils de la 
Generalitat, senyor Enric Ticó, que va parlar amb l’alcalde per demanar que per raons 
de representació interessava que la persona que ocupés aquesta representació fos el 
titular d’alcaldia. 
 
Per aquests motius s’ha presentat l’esmena al dictamen per tal que el titular sigui 
l’Alcalde i el suplent el Responsable de Presidència, i demana el vot favorable. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet l’esmena presentada al 
dictamen 5.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per  21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 
GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, es 
declara acordat el següent: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. Arran de les Eleccions Locals d’aquest any 2015, el Departament de Territori i 

Sostenibilitat està formalitzant els nomenaments dels nous representants dels 
ens locals en els òrgans de govern dels organismes i entitats vinculats al 
Departament. 

 
2. Mitjançant escrit de 21 de juliol de 2015,  RE núm. 40815, de 28 de juliol de 

2015, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, sol·licita a l’Ajuntament de 
Manresa que designi la persona que ostentarà la representació de l’Ajuntament 
en el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

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

correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals. 
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2. Decrets 150/2002, de 28 de maig, i 415/2004, de 19 d’octubre, que modifiquen 
els Estatuts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (art. 8 i 10), i que 
disposen que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es regirà per un 
Consell d’Administració que tindrà a càrrec seu, amb plena disponibilitat davant 
el Govern de la Generalitat, l’administració, gestió i direcció de l’empresa. 

 
3. Així mateix, el Decret 150/2002, de 28 de maig, estableix que seran membres 

del Consell d’Administració, entre d’altres, quatre representants dels municipis 
als quals dóna servei l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

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

 
ACORD 
 
Primer.  Designar les persones següents com a representants de l’Ajuntament 

de Manresa al Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya: 

 
Titular:  Valentí Junyent Torras, alcalde president 
Suplent:  Francesc de Puig Viladrich, responsable de Presidència. 

 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia i tractar en primer lloc les proposicions 
números 6.2 i 6.3, atès que hi ha presentades dues sol·licituds per a intervenir. 
 
 
6.2 Proposició conjunta dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, PSC i DM, 

de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats 
a la Mediterrània, a petició de Tots Fem Bages i del Consell Municipal de 
Solidaritat. 

 
El secretari presenta la proposició conjunta dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, 
PSC i DM, de 14 de setembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa, recollint les inquietuds de la nostra ciutadania i de diferents 
propostes de la societat civil, ens volem sumar a la moció elaborada en el marc del Fons Català 
de Cooperació i a les aportacions de les plataformes Tots fem Bages i Stop Mare Mortum. 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
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mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.      
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport 
dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas 
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut 
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 

resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Manresa, proposem l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Treballar per  ampliar el concepte de persona refugiada a totes aquelles persones que 
es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del 
que proposa Stop Mare Mortum. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
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• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o actualitzar els plans d'acollida municipals per a 
incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. En aquest punt, es reforçarà el treball a 
favor de la Cultura de Pau que es realitza des de fa anys al Consell Municipal de Solidaritat, 
aprofitant la seva experiència en crisis humanitàries similars i sumant l’aportació d’altres 
representants del teixit social. 
 
Setè. Potenciar les polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’ acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, 
a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats municipalistes i 
municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.    
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.”     
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Adil Ghardache, en representació de l’Associació 
Cultural Islàmica del Bages, a petició de Tots Fem Bages i del Consell Municipal de 
Solidaritat, perquè defensi la proposició conjunta dels Grups Municipals de CiU, ERC, 
CUP, PSC i DM. 
 
 
El senyor Adil Gahardache, inicia la intervenció dient que intervé en nom de tots els 
manresans i manresanes i de tot el poble català, sobre un tema tan important com els 
refugiats i l’acollida dels refugiats.  
 
Seguidament passa a llegir literalment la proposició conjunta dels Grups Municipals de 
CiU, ERC, CUP, PSC i DM. 
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El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, inicia la intervenció 
dient que és una moció bàsica, necessària i imprescindible.  
 
Diu que en el punt de l’ordre del dia sobre Precs, Preguntes i Interpel·lacions a l’equip 
de govern, han presentat unes interpel·lacions que esperen que es cristal·litzin amb 
mesures reals, útils i concretes.   
 
Dóna les gràcies al senyor Adil Ghardache per la intervenció al Ple. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, inicia la seva 
intervenció dient que s’abstindran en la votació de la proposició per una qüestió de 
forma i de fons. 
 
Respecte la qüestió de forma, diu que no es pot presentar una moció que vol tenir el 
suport de tots els grups municipals i s’hagi d’aprovar en el últim moment sense cap 
possibilitat d’esmena, ni participació, ni possibilitat de col·laborar en el redactat, que 
segurament s’hagués pogut millorar. 
 
Creu que la resta de grups municipals tampoc han participat, i ells sabran per què l’han 
signat, però des del seu Grup Municipal creuen que aquesta manera de fer, mereix un 
reprovament i l’abstenció. 
 
D’aquesta manera de fer política “de las lentejas, si las quieres las tomas y si no las 
dejas”, Ciutadans no participarà. 
Estan d’acord en el fons de tota la moció, però no amb la forma, i ho diu perquè creu 
que els Grups Municipals que representen a la ciutadania se’ls ha de donar la 
possibilitat de col·laborar i participar en el redactat de la moció.  
 
Respecte la qüestió de fons, diu que la moció diu: Proposició de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.., però dintre de la 
mateixa moció hi ha un paràgraf que diu que s’ha de donar el mateix tracte a coses 
que són ben diferents, on vol tractar igualment els refugiats i exiliats víctimes dels 
conflictes armats, que als immigrants per raons econòmiques, i creu que barrejant 
aquests dos problemes no facilitarà la millor solució, sinó que l’empitjorarà. 
Reconeixen que la resposta de l’Estat i de les institucions de la Unió Europea han sigut 
molt deficients i no han estat a l’alçada del drama humà que s’està patint. 
 
Tot i que a la Unió Europea manca una política comú d’asil i d’immigració, i cal establir 
una adequada resposta a totes dues, aquesta resposta no pot ser la mateixa ja que 
s’agreujarà el problema en comptes de resoldre’l.   
  
Des de Ciutadans estan a favor de donar asil polític a qualsevol persona obligada a 
abandonar el seu país per raons de conflictes armats, racials o de crisi humanitàries, 
però pels motius que s’han esmentat i davant una moció en la qual no els han deixat 
participar ni modificar mínimament, s’abstindran en la votació. 
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Acaba la intervenció dient que vol fer una reflexió, subratllant una paradoxa, quan 
tantes i tantes persones volen entrar a la Unió Europea, alguns els han volgut situar-
los fora, com ha dit la portaveu de la Comissió Europea.   
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, agraeix la 
intervenció del senyor Adil Ghardache i també l’agraïment a la Comunitat Islàmica del 
Bages que els va acollir a una primera reunió, improvisada però molt profitosa, de tot 
el col·lectiu d’entitats i partits per fer una concentració de suport als refugiats sirians. 
 
Reconeixen que van rebre la proposta a última hora i van acceptar les disculpes del 
regidor, però ells ja coneixien la proposta ja que l’havien treballat amb les entitats en 
aquestes reunions prèvies i amb les concentracions de cinc minuts que s’estan fent a 
la Plaça Sant Domènec. 
Consideren que l’objectiu i la raó de fons era més important per tal de buscar el 
consens, i resoldre el problema de la comunicació interna entre grups en una altra 
ocasió. 
 
Diu al senyor Espinosa que el fet de comparar els immigrants amb els exiliats, creu 
que el que concretament diu la moció és treballar per ampliar el concepte, i debatre 
sobre aquest tema que està sobre la taula. Ja saben que els immigrants per raons 
econòmiques no són el mateix que els exiliats ni els refugiats, però la moció, que està 
feta amb voluntat de ser àmplia i que surt de la societat que ha participat en les 
concentracions, només diu “treballar per”. 
Demana al senyor Espinosa que s’ho repensi i reconsideri la seva votació, ja que seria 
bo aprovar-la per unanimitat i encoratja a tothom per mantenir la fermesa que s’ha 
tingut inicialment de suport als refugiats pel drama que ens ha commogut a tots per les 
imatges de les notícies.  
 
Entitats com Creu Roja, que des de fa temps que treballen en la responsabilitat 
d’acollir exiliats i refugiats, alerten a la política en general, que ens trobem davant una 
situació que perdurarà en el temps i que reclamarà una inversió social i de voluntariat 
sostinguda en el temps en els propers anys. 
 
Creu que a tots en general els convé ser perseverants en la resposta a aquesta 
problemàtica, i que d’aquí a pocs mesos quan es tornin a debatre els pressupostos per 
al proper exercici no només es tingui en compte aquesta emergència puntual, sinó que 
també s’intenti resoldre el greuge que les partides de cooperació i solidaritat han sofert 
els últims anys. 
Recorda que l’any 2011 hi havia una dotació de 300.000 euros de pressupost i l’any 
2015, 181.000 euros. Per això, a banda de l’actuació emergent, s’ha de continuar 
treballant de la mà de les ONG’s i de la resta d’entitats; de Càrites, Creu Roja, perquè 
tot i resoldre l’emergència social i immediata, seria bo que es continués aportant el 
modest granet de sorra contra la desigualtat mundial entre països rics i països pobres. 
Desigualtat que està al darrere de les causes de tot el que està passant aquests dies. 
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La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix la 
intervenció al senyor Adil Ghardache. Diu que des de la CUP han participat en 
l’elaboració i en el redactat final de la moció per poder arribar al consens i per això 
votaran favorablement la proposta. 
 
Creuen que s’ha d’anar més enllà i responent al que ha dit el senyor Espinosa, no 
creuen que s’hagi de distingir entre emigrants i refugiades sota cap concepte, i en 
aquest sentit els alegra que s’hagi incorporat aquest punt a la moció. 
No fan distinció entre emigrades i refugiades perquè per una banda l’emergència 
humanitària no és nova, i perquè consideren que l’emigració ha de ser un dret, i 
aquestes persones que emigren han d’estar protegides, sobretot en aquest sistema 
capitalista i patriarcal que genera centenars de desplaçades i condemna a les dones i 
dissidents sexuals a la violència, a la repressió i a l’ostracisme. 
 
Per a ells, les persones es moren per un tret o es moren de gana i per posar remei a 
això han d’emigrar o han de ser considerades refugiades, és a dir, el mateix. 
 
Per altra banda, diu que s’han d’acollir a totes les refugiades, però des de la CUP 
creuen que s’ha d’anar a l’arrel del problema, ja que els conflictes bèl·lics de Síria, 
Afganistan, Colòmbia, Palestina, Ucraïna, Guinea Conakry, entre molts d’altres que es 
podrien afegir, hi participen militarment els països d’Occident i precisament aquest 
mes de maig passat Espanya era comptat com el setè país que més armes exportava 
als països anomenats. 
 
Aquesta moció ha de ser un primer pas, però per acabar amb les refugiades i 
migrades s’hauria d’esdevenir un país desmilitaritzat i més concretament fora de 
l’OTAN, a banda de deixar d’explotar el tercer món. 
 
Creuen necessari deixar constància de certes dades, ja que es proposa instar el 
govern espanyol a la moció, per això volen que quedi clar que hi ha molta feina a fer.  
Afegeix que aquest juliol passat la Unió Europea va posar a disposició dels estats 
membres la sol·licitud per a un fons per a l’acollida de refugiats, encara que el 
pressupost europeu a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al control 
fronterer, la persecució, detenció i deportació de persones i no per a polítiques de 
cooperació entre estats ni d’integració. Tot i així sembla ser que hi ha una petita 
partida destinada a això, però l’estat espanyol no l’ha sol·licitat.  
 
També en data de juliol d’aquest any, l’espera per a la primera visita per sol·licitar l’asil 
polític a l’estat espanyol és de cinc a set mesos, temps durant el qual no es dóna cap 
certificació conforme s’ha demanat aquesta sol·licitud, la qual cosa vol dir que si es fan 
batudes o et retornen o et tanquen en un CIE (Centre d’internament per a estrangers). 
Finalment la resolució de data de juliol d’enguany, era d’entre 1 a 2 anys, i durant 
aquests dos anys, en el pitjor dels casos, no donaven ni permís per treballar.  
 
En altres països europeus el temps total entre demanar la sol·licitud fins a la seva 
resolució és de tres mesos. 
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També creuen necessari afegir que si la persona sol·licitant de l’asil prové d’un país de 
la Unió Europea no se li dóna asil, però si una persona que no prové d’un país de la 
Unió Europea ha passat per un país que la Unió Europea considera segur, et retornen 
a aquest mal anomenat país segur. Posa l’exemple d’una persona kurda provinent de 
Turquia que la van retornar i al ser retornada la van executar. 
Tot i que la cosa és molt complicada consideren que està bé que hi hagi una primera 
moció i es comenci a treballar per intentar canviar les coses. 
 
Entenen que la Generalitat de Catalunya hauria d’implementar els plans territorials 
d’acollida previstos i augmentar-ne les partides pressupostàries a la Llei d’acollida del 
2007, ja que fins ara poca cosa s’ha fet. 
També entenen que és clau que es doni suport a totes les entitats i iniciatives sorgides 
a Manresa, al Bages i a la resta dels països catalans. 
 
Per acabar, diu que els sembla molt positiu que s’hagi mobilitzat tanta gent per acabar 
amb la situació actual, tenint en compte que s’està parlant d’una situació mediàtica, i 
per tant, no li queda més remei que remarcar que mentre visquem en un sistema 
capitalista patriarcal, per molt socialdemòcrata que pugui semblar, mai se solucionaran 
els problemes d’arrel, i per tant es continuarà explotant el tercer món i mai s’acabarà 
amb les refugiades.  
 
Vol remarcar que a vegades la gent només es mobilitza quan hi ha situacions 
mediàtiques, però en el dia a dia les mocions queden guardades en una carpeta i es 
continua fent com si res. 
Per acabar, s’adreça a la senyora Rosich per preguntar si a les víctimes de tracta a 
Manresa d’aquest juliol, se’ls ha informat que podien sol·licitar l’asil, si l’han demanat i 
si se’ls ha donat.  
   
 
La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, agraeix la 
intervenció del senyor Adil Ghardache en nom de l’Associació Cultural Islàmica del 
Bages i li desitja que pugui continuar fent aportacions d’aquest tipus. 
 
El GMERC donarà suport a aquesta moció que entenen absolutament necessària i un 
deure moral. 
L’Ajuntament de Manresa, en representació de les manresanes i manresans, es posa 
a disposició del Fons Català de Cooperació i de la Generalitat de Catalunya per a allò 
que resulti necessari per acollir refugiats com cal i com es mereixen. 
 
S’està parlant d’un deure humà i s’ha de fer el que calgui perquè entre tots ser el 
màxim d’eficients perquè l’ajuda sigui real i pugui pal·liar aquest drama humà. 
 
Diu que haurien preferit celebrar que aquesta moció fos aprovada per unanimitat de 
tots els Grups municipals, i tal i com ha explicat el senyor González també són 
membres de Tots som Bages i UCFR, i per tant han tingut oportunitat de participar.  
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Aquesta moció es va presentar a la Comissió Informativa de Presidència, i el Grup 
municipal de Ciutadans hi podia haver participat, i per això demana que es replantegin 
el sentit del seu vot i poder dir que definitivament aquest Consistori està al cent per 
cent format per partits polítics solidaris. 
 
Avui s’està parlant de refugiats, d’aquesta allau humana que intenta travessar les 
fronteres europees per deixar enrere la guerra i el terror. És esfereïdor i vergonyós 
veure les fileres de persones i veure l’actuació d’Europa que, com sempre, no està a 
l’alçada, tornant a tancar les fronteres, vulnerant la lliure circulació de persones, com 
s’establia en l’acord de Schengen de 1995, es tornin a construir murs, tanques, filats, 
es llancin gasos lacrimògens, ignorant les obligacions morals i el dret d’asil recollit a la 
Declaració Universal de Drets Humans.   
 
Creuen que el motiu és perquè Europa té por, i és així, no hi ha d’haver hipocresia, hi 
ha molta xenofòbia, molta manca d’ètica, molts interessos armamentístics i econòmics 
pel mig i en lloc d’evolucionar l’espècie humana estem en procés d’involució de drets i 
llibertats i de principis ètics i morals. 
 
Des d’Esquerra Republicana donen suport a Tots Fem Bages, a la Plataforma Stop 
Mare Mortum, a UCFR i agraeixen la seva tasca tan necessària. Donar també suport 
als veïns i veïnes, vinguin d’on vinguin i pel motiu que sigui, tothom ha de tenir els 
mateixos drets, treballar entre tots perquè Europa creï un passatge segur i curt per a 
aquesta gent que està fugint i que estableixi una legislació comuna sobre immigració, 
encara inexistent a Europa. 
 
Per acabar vol donar les gràcies a totes les entitats i organitzacions com Metges sense 
Fronteres, Creu Roja, etc, que des de fa anys són a primera línia donant novament 
una lliçó als governants. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i 
d’Igualtat, agraeix la intervenció del senyor Adil Ghardache.  
L’equip de govern valora molt positivament el consens d’aquesta proposta i els sap 
greu que el grup municipal de Ciutadans no voti favorablement.  
Diu que no només hi ha hagut un consens a nivell polític, sinó que també hi ha hagut 
moltes sensibilitats per part de la societat civil que s’hi han abocat, com Tots fem 
Bages, Stop Mare Mortum, i totes les entitats que formen part del Consell Municipal de 
Solidaritat.  
 
La suma d’aquestes iniciatives mostra un cop més que la temàtica dels drets humans 
ha de ser un treball conjunt entre la ciutadania i les institucions, per donar valor més 
important a les societats, ja que moltes vegades se’ns presenta una societat més 
deshumanitzada i que no hauria d’existir al segle XXI. 
 
Diu que aquest conflicte ens porta a estar a l’alçada de les circumstàncies per valorar 
la gravetat de la situació de les persones refugiades i per saber canalitzar la 
preocupació de la ciutadania per poder donar una resposta adequada, i també és 
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important veure quina resposta hi donem, i des del Consell de Solidaritat s’hi està 
treballant des de fa temps, per veure quin és l’origen i prevenir-lo, que porta a aquest 
patiment a moltes persones d’una forma tan innecessària. 
 
Recorda que segons les dades de l’any 2014 hi ha més de 50 milions de persones que 
es troben desplaçades del seu lloc d’origen a causa de les persecucions, dels 
conflictes, de la violència generalitzada i també per les violacions dels drets humans. 
No és només ara, sinó que són moltes les persones que malauradament fa molts anys 
que estan patint. 
 
De l’any 2013 al 2014 hi ha hagut 8 milions de persones que s’han hagut de desplaçar 
dels seus llocs d’origen, i aquest conflicte de Síria, que es va iniciar l’any 2011, està 
tenint moltes conseqüències que ara han sortit a la llum. 
 
Al llarg del segle passat hi ha hagut altres conflictes i des del Consell de Solidaritat ja 
ho han esmentat, denunciat i s’hi ha treballat durant aquests anys, com la guerra de 
Sudan, la zona dels Grans Llacs, els conflictes a les zones asiàtiques, Afganistan, 
Pakistan, Colòmbia, zones d’Amèrica Llatina i a Europa, concretament a l’ex Iugoslàvia 
i Ucraïna. 
 
Creu que caldria fer autocrítica i reflexionar sobre el que està passant i trobar camins 
alternatius per fer més sostenible la vida al planeta i poder donar resposta i enfortir les 
relacions internacionals perquè siguin més coherents i perquè hi hagi una veritable 
solidaritat davant de tots aquests conflictes. 
 
Des de l’Ajuntament s’ha de donar resposta i és el compromís de l’equip de govern,  
però no només des del partit que governa ni del partit que li dóna suport, sinó que ha 
de ser de tot l’Ajuntament. Amb aquesta moció que s’ha presentat, a banda del 
moment, del fons, o la forma, cal que es demostri la capacitat i la voluntat de coordinar 
les accions que es deriven de l’acollida de refugiats provinents de la crisi de Síria.  
És un deure de tots, Ajuntament, les entitats del Consell, la societat civil, etc. No es pot 
concretar un model d’acollida perquè encara no se sap la magnitud i caldrà ser molt 
curosos amb les estratègies a adoptar, i tenir molt present la sensibilitat de les 
persones que vindran. 
Des de l’Ajuntament s’estan recollint dades de persones interessades però la resposta 
serà de precaució, esperar a saber com i de quina manera es farà perquè sigui positiu 
per a tothom. 
 
Des de la regidoria i des del Consell se seguirà treballant -com han fet sempre- per 
activitats en l’educació en valors i cultura de la pau. Cal potenciar dins la societat 
manresana la comprensió de les causes, de les desigualtats i la difusió de les bones 
pràctiques, com a eix fonamental de la regidoria de Cooperació, i potenciar la difusió 
d’aquelles causes, de situacions d’asil, de processos migratoris que obliguen a les 
persones a abandonar els seus països, per motius de pobresa –a causa dels 
conflictes-, com de violència, i que les persones que arriben com a víctimes siguin 
vistes no com una amenaça sinó com a víctimes de situacions de les que no en són 
responsables. 
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Posa de relleu l’experiència acumulada de què disposa el Consell municipal de 
Solidaritat amb el tractament d’altres crisi similars, ja que aquesta crisi no és nova per 
al consell ni per a moltes entitats que hi treballen. 
 
Acaba la seva intervenció citant una frase de Gandhi La pau és el camí, i no hi ha pau 
sense el dret a una vida digna i segura. Creu que aquest ha de ser el nostre lema.   
    
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, vol deixar molt 
clar que Ciutadans està a favor d’una resposta de les institucions, de les 
organitzacions i de la societat civil de tal manera que ni un sol refugiat es quedi fora de 
la cobertura o de les possibilitats de donar-li asil a Catalunya, a Espanya i a Manresa. 
 
No creu que la petició d’esforç que ha demanat la resta de grups municipals per 
participar en la proposició sigui tan greu, ja que només demana treure un mínim 
paràgraf que fa referència a la immigració de tipus econòmic, que no cal barrejar 
perquè sinó complicarem la solució i no pas la millorarem. 
 
Tot el que sigui donar acollida als refugiats i exiliats estan d’acord, però barrejar-ho 
com vol fer Mare Mortum -com ja ha fet la senyora Colau canviant les coses i donant 
marxa enrere amb temes sobre la família i l’acolliment familiar-, no volen fer marxa 
enrere i fer les coses bé des del principi, per no haver de rectificar amb posterioritat. 
 
Respecte a la signatura de la proposició, diu que li van presentar 10 minuts abans i 
sense possibilitat de poder-la modificar.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, es dirigeix al senyor 
Espinosa i al senyor Rojo i els diu que a vegades és fàcil discutir sobre egos ferits, si 
s’han deixat d’afegir o no, però aquí s’està parlant de persones, persones que moren. 
No és sensacionalisme, és la realitat i no cal anar a buscar fotografies truculentes, ni 
històries personals, es tracta de persones.  
 
Diu que no sap utilitzar el llenguatge tècnic quan parla d’aquests temes i per això 
apel·la a la seva humanitat. A vegades és fàcil parlar de termes tècnics, de dades, de 
conceptes ideològics, però ara s’està parlant de persones i per això els demana que 
canviïn el sentit del vot, ja que una resposta unànime d’aquest Ple seria una cosa 
bonica, un altre concepte que tampoc s’utilitza sovint. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que abans 
s’ha deixat de referir-se al senyor Espinosa, en el sentit que quan deia que volen venir 
a Europa, no volen venir a la Unió Europea, no volen anar als països que provoquen 
els problemes en els seus països. 
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Referint-se a la Unió Europea, que és on deia ell que volien venir, diu que li sembla  
bastant ilògic que sigui tan fàcil decidir quin deute s’ha de pagar i quin deute han de 
pagar uns i altres, és molt fàcil posar-se d’acord, però després és molt difícil posar-se 
d’acord amb quina mà d’obra barata es queda cadascú, ja que al cap i a la fi, aquestes 
persones refugiades acabaran essent mà d’obra barata d’aquests països capitalistes, i 
el millor que es pot fer és marxar de la Unió Europea. 
 
Afegeix que el senyor Espinosa podria haver fet esmenes, com va dir en el ple passat 
a la senyora Cruz. Si tant li molesta aquest punt, haver fet una esmena de supressió. 
 
Per altra banda, ja saben de quin peu calcen i des de la CUP no tenen cap interès que 
hi votin favorablement. 
Entenen que a la ciutat de Manresa hi ha racistes, ho accepten, però s’han de 
combatre.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició conjunta 6.2 
dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, PSC i DM a votació, i el Ple l’aprova 
per 23 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 GMDM), i 2 
abstencions (2 GMC’S) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
6.3 Proposició conjunta de tots els grups municipals (CiU, ERC, CUP, PSC, 

C’s i DM) de suport a la Declaració Institucional de les ciutats defensores 
dels drets humans, a petició d’Inshuti i del Consell Municipal de 
Solidaritat. 

 
El secretari presenta la proposició conjunta de tots els Grups Municipals, CiU, ERC, 
CUP, PSC, C’s i DM, de 14 de setembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions 
democràtiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis 
tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans, tal com han 
reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta-
Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat. 
 
En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot el 
món, diverses ciutats catalanes han dissenyat i organitzat per tercera vegada, amb 
suport de la societat civil, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
 
Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca dels defensors i defensores de 
drets humans: individus, grups i organismes de la societat que promouen i protegeixen 
els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, i la seva 
important i legítima funció de promoció dels drets humans, la democràcia i l’estat de 
dret. 
 
Molts d’aquests defensors i defensores posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de 
reivindicar i exercir drets que són universals, com prova el fet que algunes de les 
defensores convidades per la nostra ciutat estan a la presó als seus països d’origen. 
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Per tot això, 
 
1. Volem donar suport i posar en valor al projecte projecte Ciutats Defensores dels 
Drets Humans que se celebrarà entre el 29 de setembre i el 10 d’octubre de 2015 
 
2. Donem la benvinguda als defensors i defensores convidats a aquesta tercera edició 
de Ciutats Defensores de Drets Humans: Maryam Al-Khawaja (Bahrein); Andrés 
Krakenberger (País Basc); Helena Maleno (Marroc); Ruth Mumbi (Kènia); Yolanda 
Oquelí (Guatemala) i Pedro Pantoja (Mèxic). 
 
3. Exigim la immediata llibertat de Victoire Ingabire Umuhoza,  (Ruanda) i de Wafae 
Charaf (Marroc), que es troben privades de llibertat únicament per haver denunciat les 
violacions dels drets humans de llurs respectius governs. 
 
4. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les 
polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala 
internacional i, en particular, a fer gestions per a aconseguir l’alliberament de Victoire 
Ingabire Umuhoza i de Wafae Charaf.  
 
5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores 
de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur 
persecució i fustigament per part de governs autoritaris.   
 
6. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als 
defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional. 
 
Victoire Ingabire Umuhoza (Ruanda) 
 
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 interwandès que s'ha desenvolupat al llarg 
dels anys. El seu compromís polític i ètic, que va més enllà de la seva pertinença 
ètnica i nacional, féu que fos elegida presidenta de la coalició de partits FDU Inkingi 
amb l'encàrrec de representar-los a les eleccions presidencials rwandeses d'agost de 
2010. Aleshores, l'abril de 2009, Victoire 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 rwandès 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. 
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L'any 2012 va ser nomenada al Premi Sakhàrov a la llibertat de consciència 2012 que 
atorga el Parlament Europeu, el qual 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 
Victoire Ingabire era la culminació d'un procés judicial equivocat, amb acusacions de 
tipus polític. En el seu informe final el Relator de les Nacions Unides pels Drets 
Humans encarregat de Rwanda, 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 la Victoire Ingabire- acabaven sistemàticament a 
la presó.  
 
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. 
 
L'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat s'han significat 
especialment en el cas de Victoire Ingabire Umuhoza i sobre la situació a la zona dels 
Grans Llacs, arran de l'assassinat de la cooperant manresana de Metges del Món 
Flors Sirera, l'any 1997. El passat més de febrer, el Ple Municipal de Manresa va 
aprovar per unanimitat de tots els grups una moció en què es recolzava la candidatura 
de Victoire al Premi Internacional Catalunya 2015, candidatura promoguda pel 
Memorial Democràtic de Catalunya, i en la que també es feia esment del suport de 
l'Ajuntament de Manresa al procés de Diàleg IntraRuandès. Actualment es porta a 
terme accions de sensibilització ciutadana i recollida de fons per a la seva defensa. 
 
Wafae Charaf (Marroc) 
 
Wafae Charaf és una periodista de 27 anys, membre de l'Associació Marroquina de 
Drets Humans (AMDH). També és membre de Shabaka, una xarxa d'ONG del nord del 
Marroc i de "Via Democràtica" i del "Moviment 20 febrer", tots dos, grups polítics que 
plantegen reformes polítiques i constitucionals al Marroc. 
 
El 27 d'abril de 2014, Wafae Charaf va ser segrestada, agredida i amenaçada per uns 
desconeguts arran de la seva participació en una manifestació pacífica organitzada per 
la Confederació de Treballadors de Tànger. Després d'informar sobre aquest incident 
a la Fiscalia del Tribunal de Primera Instància, la policia va declarar que les denúncies 
de Wafae Charaf eren falses. El 9 de juliol de 2014, Wafae Charaf va ser detinguda a 
casa seva després que la fiscalia l'acusés de "denúncia falsa". Aquell mateix dia, la  
Fiscalia va ordenar un examen psiquiàtric i va ser enviada posteriorment a un hospital 
psiquiàtric. L'11 d'agost de 2014, el Jutjat de Primera Instància la va condemnar a un 
any de presó i a pagar una multa de 50.000 dirhams (més de 4.500 €) per "denúncia 
falsa" i per "calúmnies". Segons els informes, el Jutjat de Primera Instància es va 
negar a convocar testimonis claus pel cas i no va revelar les fonts de les escoltes 
telefòniques, proves claus en els arguments de la Fiscalia.  
 
El 21 d'octubre de 2014, el Tribunal d'Apel·lació va elevar aquesta condemna a dos 
anys, condemna que està complint a la Presó Civil de Tànger. 
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Amnistia Internacional, entre d'altres organitzacions de drets humans, considera que 
Wafae Charaf és una presa de consciència, detinguda exclusivament pel seu activisme 
pacífic i ha iniciat una campanya demanant el seu alliberament. 
 
SETEM, una organització no governamental de solidaritat internacional, també impulsa 
aquesta campanya per l'alliberament de Wafae arrel de la seva vinculació a la 
"Campanya Roba Neta" en defensa dels drets de les treballadores marroquines en el 
sector de la confecció. SETEM coordina la campanya "Roba Neta" a l'estat espanyol 
des de l'any 1997. 
 
7è. Ens comprometem a fer arribar aquesta declaració a:  
1. Paul Kagame 
President de la República de Ruanda 
Office of the President 
53 KG 7 Ave 
Kigali 
Ruanda 
 
2. Sa Majesté le Roi du Maroc Mohamed VI 
Bureau de Sa Majesté le Roi 
Palais Royal 
Rabat 
Marroc 
 
3. Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat) 
08002  Barcelona 
 
4. Mariano Rajoy Brey 
Presidente del Gobierno de España 
Complejo de la Moncloa 
Avda. Puerta de Hierro, s/n  
28071 Madrid. (España)” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Josefina Farrés Arderiu, en representació de 
l’Associació INSHUTI i del Consell Municipal de Solidaritat, perquè defensi la 
proposició conjunta dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, PSC, C’s i DM. 
 
 
La senyora Josefina Farrés, inicia la intervenció recordant que el passat mes de 
febrer l’Ajuntament va aprovar una moció de suport a la candidatura de Victoire 
Ingabire Umuhoza al Premi Internacional Catalunya, que atorga el Parlament de 
Catalunya. 
 
Diu que més enllà del valor d’aquest premi, la moció tenia l’objectiu de poder explicar 
el cas d’una dona empresonada per la defensa de les llibertats, un cas que no és aïllat, 
i per tant simbolitza molt bé el sentiment de molts exiliats i de ruandesos –en aquest 
cas- que encara que formalment veuen com el seu país es considera una democràcia 
emergent, a la realitat no és viable retornar al país si no és assumint obediència al 
règim que hi ha al poder. 
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Recorda que tot i que aquest any s’ha concedit el Premi Internacional Catalunya a una 
altra persona ben mereixedora d’aquest reconeixement, el Memorial Democràtic 
presenta de nou a Victoire com a candidata pel premi d’aquest any 2016. 
 
Aquesta candidatura l’avalen persones de renom, el Premi Nobel de la Pau, Adolfo 
Pérez Esquivel o el Bisbe Pere Casaldàliga. Aquesta decisió és de gran ajuda perquè 
la defensa de la Victoire continuï tenint força i no es perdi l’esperança del seu 
alliberament, o que serveixi d’atenuant davant el perill que pugui ser assassinada, 
cosa que malauradament passa a les presons de Ruanda, com ja ha passat a d’altres 
opositors al règim ruandès. 
 
Creu que per tal de continuar sumant esforços en el treball per al seu alliberament des 
de l’entitat INSHUTI i el Consell Municipal de Solidaritat demanen el suport a la tasca 
que es realitza des de la xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans, xarxa 
formada per reconegudes institucions de treball per la pau i per més de tretze 
ajuntaments catalans, suma esforços per explicar la tasca de persones que en 
diferents països del món es juguen la vida per defensar els drets humans més bàsics. 
Explica que el projecte vol ser un cordó de seguretat per a aquestes persones, creant 
una xarxa que difongui la seva tasca, la seva situació i conscienciï a la ciutadania 
sobre les pressions i la impunitat arrelada en alguns governs. 
 
Durant aquesta tardor, una de les accions que fa la xarxa de les Ciutats Defensores 
dels Drets Humans és la recollida de signatures per a l’alliberament de la Victoire 
Ingabire a Ruanda i de Wafae Charaf al Marroc, empresonades únicament per la 
llibertat de consciència i per la voluntat de viure en societats democràtiques i valentes 
amb el complement dels drets humans. 
 
Més enllà de la importància que té que Manresa tingui una postura ferma en la 
defensa dels drets humans en cada racó del món, no es pot oblidar la vinculació del 
nostre municipi en la difusió de la situació dels Grans Llacs. Manresa és una ciutat 
solidària, amb una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans. Aviat farà vint 
anys que entitats del Consell Municipal de Solidaritat van sortir al carrer per reclamar 
l’atenció ciutadana cap a l’èxode de refugiats ruandesos, demanant a la Comunitat 
Internacional que protegís els camps de refugiats de la República Democràtica del 
Congo, abans Zaire, i vetllés per un retorn al seu país amb garanties i seguretat. 
Encara avui, moltes d’aquestes persones no poden retornar als eu país, i l’èxode de 
refugiats continua a molts països. 
 
En el marc d’aquest conflicte que s’ha cobrat més de cinc milions de víctimes, l’any 
1997 hi va morir també la manresana Flors Sirera i els seus companys de Metges del 
Món. L’Ajuntament de Manresa és part de l’acció de justícia a l’Audiència Nacional per 
cercar la veritat i fer justícia per totes les víctimes, i entre elles les nou espanyoles, es 
va dictar un auto de recerca i captura de 40 membres del Front Patriòtic Ruandès, 
partit que governa actualment a Ruanda des de l’any 1997. 
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L’Ajuntament de Manresa, el febrer de 2014, va aprovar una moció on es comprometia 
a treballar per la defensa de la justícia universal amenaçada pels darrers canvis en les 
lleis que busquen afeblir-ne la seva aplicació. Per tots aquests compromisos i per la 
trajectòria del Consell Municipal de Solidaritat, que fa vint anys que va treballant per la 
defensa dels Drets Humans, demanen que es continuï fermament amb el compromís 
de treballar per la justícia a Ruanda a través del suport en la defensa de la Victoire 
Ingabire, dona, persona, valenta, moltes com ella són un valor insubstituïble de les 
nostres societats. 
 
La Victoire tenia una vida còmoda, amb la seva família estava exiliada a Bèlgica i 
treballava com tots nosaltres, però va fer l’aposta de tornar a Ruanda per treballar per 
una reconciliació pacífica i democràtica després dels traumes d’una sagnant guerra 
civil.  
Per aquest motiu va encapçalar la coalició de partits FDU Inkingi per presentar-se a les 
darreres eleccions democràtiques de l’any 2010, però això va motivar el seu 
empresonament amb una pena de 15 anys per la seva valentia i per voler presentar-se 
en unes eleccions democràtiques. Ha rebut diversos reconeixements arreu del món i la 
Xarxa Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau ha creat el premi que porta el 
seu nom. 
 
Creuen fermament en les tasques de les associacions de solidaritat, en el treball de 
cooperació com a eines indispensables per mitigar les desigualtats i la sensibilització 
per treballar pels drets humans i evitar tragèdies com les que s’han esmentat. 
 
Volen donar el seu suport a la crisi de refugiats de Síria i a la moció que s’ha presentat 
anteriorment, i demanen una reflexió a fons de les actuacions quan les crisis no són 
tan visibles, i destacant la importància de treballar dia a dia cap a actituds 
compromeses en els drets de les persones. Diu que no ens podem conformar amb un 
món on tres quartes parts de la població pateix alguna situació de vulneració de drets, i 
agraeixen les mostres de solidaritat ciutadana i de l’administració. 
 
Per acabar la intervenció diu que deixaran a l’Alcaldia unes postals que formen part de 
la Campanya de les Ciutats Defensores, que seran signades en els tretze municipis, 
incloent Manresa, en el marc de la Fira de Solidaritat del dia 26, a la qual convida 
tothom. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, agraeix la 
intervenció de la senyora Farrés i la iniciativa d’INSHUTI de portar al Ple la 
problemàtica d’aquestes dues persones. 
 
Ruanda i el Marroc, tan lluny i tan a prop. El Marroc perquè molts veïns i veïnes 
d’aquesta ciutat -diu al senyor Espinosa-, van venir per raons econòmiques, però ara 
ja són els nostres veïns i veïnes. 
Diu que tan lluny i tan a prop de Ruanda, sobretot tenint en compte que INSHUTI és 
una entitat manresana creada quan una cooperant de la ciutat, la Flors Sirera, l’any 
1997 va morir assassinada quan exercia d’infermera cooperant per a Metges del Món. 
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El GMPSC està d’acord tant en la part expositiva com en la resolutòria de la moció i 
per això li donaran tot el suport i es fan seves les paraules de la senyora Farrés. 
    
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix 
l’explicació de la senyora Farrés i la feina d’INSHUTI i del Consell Municipal de 
Solidaritat, perquè valoren molt la feina, però els ha sabut greu haver rebut la moció 
molt a última hora sense poder tenir l’oportunitat ni de fer un treball previ ni de fer-hi 
aportacions. 
 
El GMCUP creu que les mocions no només han de servir per aprovar-se al Ple, sinó 
que és interessant fer un treball previ si es té coneixement de les mocions amb un cert 
temps, ja que podrien haver fet alguna aportació, com la d’afegir una altra persona que 
està a la presó per defensar un procés de pau i defensar la llibertat, com és l’Arnaldo 
Otegui. 
 
El GMCUP donarà suport a la moció i a la feina tant d’INSHUTI com del Consell. 
 
  
La senyora Anna Crespo, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta 
l’agraïment per la compareixença de la senyora Josefina Farrés en nom d’INSHUTI.  
 
Des del Grup Municipal d’Esquerra corroboren el suport a la Declaració Institucional de 
les Ciutats Defensores dels Drets Humans i del seu projecte, ja que quan una persona 
que arrisca la vida i l’entorn, desafia governs per violacions dels drets humans que 
tristament tenen lloc, ens posa un mirall al davant ben il·luminat perquè veiem les 
ombres que ens envolten encara. 
Aquestes veus, amplificades per associacions com INSHUTI, el SETEM, el Consell 
Municipal de Solidaritat i altres, no defalleixen en el seu objectiu de pau, drets i 
llibertats, i per això des d’Esquerra tampoc poden defallir en la seva defensa i 
protecció, sobretot quan persones; com la Victoire Ingabire o la Wafae Charaf, 
continuen empresonades, víctimes de judicis injustos i manipulats pel seu activisme 
pacífic. 
 
El GMERC donarà suport a la proposta i els agraeix la feina. 
  
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i 
d’Igualtat, agraeix la intervenció de la senyora Fina Farrés. Vol reforçar la importància 
del concepte dels drets humans. 
Diu que és un repte pendent que encara no el tenim assolit com a tal, que també ha 
quedat reflectit en l’anterior moció posant de manifest el fet d’haver de tenir un criteri 
més ampli. 
Les institucions han de trobar el camí per situar les temàtiques dintre les pròpies 
agendes i buscar la creació de sistemes per defensar a les persones que estan 
treballant directament pels drets humans. 
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L’objectiu de les Ciutats Defensores dels Drets Humans, és donar a conèixer tota la 
feina que fan en els diferents països per defensar els drets humans, ajudant a 
conscienciar a la ciutadania que s’està participant sobre la necessitat d’integrar la 
defensa dels drets a la tasca quotidiana, que molt sovint tenim pendent 
 
Pensen que el treball de les institucions i de les entitats és imprescindible, però també 
saben que és insubstituïble la valentia de les persones concretes que arrisquen molt, i 
que donen a vegades la vida per aquest canvi, han de comptar amb el suport i 
admiració de tothom. 
 
Valora molt positivament la feina d’INSHUTI en defensa del que està passant als 
Grans Llacs. 
 
Recorda que el dissabte dia 26 Manresa es tornarà a mobilitzar per donar mostres de 
solidaritat perquè la ciutadania vegi que la nostra ciutat és solidaria i que cal seguir 
treballant en aquest sentit. 
 
 
La senyora Josefina Farrés diu que, amb relació a les paraules del senyor Masdeu, 
quan es referia que els ha sabut greu haver rebut la moció amb tant retard, la 
participació al ple la van presentar el mes d’agost i desconeix els mecanismes que ho 
han fet circular amb retard. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, intervé per 
al·lusions. 
En primer lloc agraeix a la senyora Josefina Farrés la seva tasca i aquesta moció. 
En segon lloc s’adreça al senyor Felip González per dir-li que vol barrejar les coses i 
vol situar-lo en un pla que no li correspon.  
 
Vol deixar clar que des de Ciutadans estan a favor d’establir una bona resposta per als 
refugiats i exiliats i una bona resposta per a la immigració, però el que no volen és 
barrejar-ho –potser com vol fer ell- però, en tot cas, no els vulgui situar i confondre la 
gent 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.3 conjunta 
dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, PSC, C’s i DM a votació, i el Ple 
l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
  
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a Askapena, 

Askapeña, Herriak Aske i Elkar Truke. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de setembre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 



                        Acta de la sessió plenària núm. 12 de 17 de setembre de 2015                              93 

 
"La solidaritat és la tendresa dels pobles". També és un principi fonamental des del 
qual la humanitat ha construït els principis ètics, el dret i les normatives jurídiques i 
legislatives per a la convivència. No obstant això, si no tanquem els ulls davant la 
misèria en el nostre món, queda palès el gran dèficit de solidaritat tant entre persones 
com a pobles. 
 
Perquè la solidaritat no quedi en una simple declaració de bones intencions cal complir 
amb dues condicions: primera, que les persones més sensibilitzades es puguin 
organitzar i segona, que tota la societat doni suport a aquestes organitzacions amb els 
recursos que consideri. El consistori és responsable que les dues condicions es puguin 
materialitzar a nivell municipal complint amb la voluntat de la gent. 
 
L'internacionalisme solidari busca donar suport com a poble a altres pobles en la lluita 
conjunta contra les causes de fons de les injustícies respectant sempre el principi de 
No-Ingerència. No és tasca gens fàcil en el context de la convulsa realitat internacional 
on s'utilitza l'ajuda humanitària com a xantatge polític i militar. 
 
Com a Ajuntament coneixem la llarga trajectòria de 28 anys d'activitat política en 
l'àmbit de la solidaritat internacionalista d'Askapena. Mitjançant l'organització de 
brigades internacionalistes, campanyes de solidaritat, la denúncia d'injustícies en 
fòrums nacionals i internacionals, etc. Askapena ha donat a la societat basca valors 
imprescindibles per al bon funcionament democràtic i just entre els pobles. 
 
Volem denunciar aquí que Askapena es vegi enfrontada ara a una petició fiscal 
d'il·legalització al costat de la comparsa Askapeña, l'associació Herriak Aske i la SL 
Elkar Truke i que per a cinc dels seus militants es demanen 6 anys de presó pel seu 
treball de solidaritat internacionalista. 
 
Entenem això com un altre atac més als drets fonamentals civils i polítics. Denunciem 
les finalitats polítiques i partidistes i les raons d'Estat que puguin existir darrere 
d'aquesta acció. Valorem la decisió de la fiscalia espanyola com un irresponsable 
obstacle per a la resolució del conflicte a Euskal Herria. 
 
Per tot això l'Ajuntament de Manresa manifesta: 
 
1.El seu suport a totes les organitzacions i persones que desenvolupen la 
solidaritat internacionalista; 
 
2.La seva solidaritat amb les organitzacions Askapena, Askapeña, Herriak Aske i Elkar 
Truke així com amb els 5 Internacionalistes bascos imputats; 
 
3.L'exigència que no se segueixi interferint en el treball que realitzen les organitzacions 
Askapena, Askapeña i Elkar Truke; 
 
4.La reclamació que el procés judicial contra els Internacionalistes bascos, Walter 
Wendelin, Gabi Basañez, Unai Vazquez, Aritz Ganboa i Dabid Soto conclogui amb la 
seva absolució, el restabliment de tots els seus drets i la reparació pertinent; 
 
5.És acord d’aquest plenari fer saber el seu resultat a les parts implicades, Askapena i 
Audiència Nacional Espanyola.” 
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L’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de la CUP, que ha 
presentat la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, inicia la 
intervenció agraint l’interès del Grup d’Esquerra Republicana per la moció, ja que 
potser coses que semblaven òbvies no quedaven prou clares, no vol dir òbvies per a  
Esquerra Republicana, perquè ja ha demostrat vàries vegades la seva solidaritat amb 
el poble basc, amb la presència de Joan Tardà, entre d’altres, a la capçalera de  
manifestacions d’Herri en defensa dels drets polítics i civils d’Euskal Herria. 
 
Diu que aquests membres de l’organització d’Askapena se’ls acusa de col·laboració 
amb organització armada i hores d’ara ha quedat clar que no hi ha cap mena de 
vinculació orgànica ni de cap tipus entre Askapena i ETA. Askapena forma part de 
l’esquerra abertzale, moviment estrictament polític, que lluita per la pau i per trobar una 
solució pacífica al conflicte d’Euskal Herria. 
 
Entenen que el judici cap als membres d’Askapena i cap a la possible il·legalització de 
l’organització és un atac a la llibertat d’expressió i en conseqüència a la pròpia 
democràcia, quan les acusacions per col·laboració amb organització armada van de 6 
a 10 anys de presó. 
Creu que aquest no és un judici aïllat sinó que respon a una estratègia de l’estat 
espanyol de criminalitzar i empresonar, sota la premissa del tot és ETA, a tots aquells 
que treballen per construir una Euskal Herria lliure. 
 
El GMCUP veu que l’objectiu de l’Audiència Nacional i del propi estat espanyol és 
negar l’existència del poble Basc, negant els seus drets polítics, civils i vulnerant els 
drets humans, tal i com diu el Tribunal Europeu d’Estrasburg.    
 
Per tots aquests motius i perquè saben de primera mà el joc brut de l’estat espanyol, 
demanen el vot favorable de totes les formacions partidàries pel dret a decidir, i perquè 
també saben que el que li molesta a l’estat espanyol és que els seus problemes i les 
seves vergonyes s’expliquin a l’exterior, i aquesta és la tasca i única tasca que realitza 
Askapena, explicar a la resta de països del món el que està passant a Euskal Herria. 
 
Acaba la seva intervenció demanant el vot favorable a la moció. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que votaran a 
favor de la moció, ja que el seu partit mare, Podemos, també és ETA segons Madrid, i 
en certa manera s’hi veuen una mica reflectits que tot el que sigui rupturista o que  
tendeixi a canviar el funcionament del l’establishment rep aquest tipus de persecució. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que han llegit 
el dossier que els va fer arribar la CUP. El PSC també es va interessar sobre aquest 
tema, desconeixien aquest moviment, l’han contrastat amb d’altres informacions 
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recollides sobre aquest cas i sobre l’organització, però no han estat informacions molt 
encontrades segons les fonts. 
 
El GMPSC creu que Askapena, més que una brigada de solidaritat internacionalista és 
com diu el mateix dossier, una organització de lluita per la superació del que 
defineixen com a un sistema capitalista, imperialista, heteropatriarcal i un moviment 
d’alliberament d’Euskal Herria. Conceptes que coincideixen amb la ideologia de les 
CUP a Catalunya, que respecten i que fins i tots són conceptes que no haurien de ser 
mereixedors d’un judici o una acusació, i esperen l’absolució dels imputats. 
 
Creu que són valors i conceptes que queden molt lluny de la ideologia i dels valors que 
es defensen des del PSC i que en aquest cas no poden compartir. 
 
 
El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que des 
d’Esquerra s’ha denunciat reiteradament la judicialització que el govern espanyol ha 
dut a terme des de fa molts anys del conflicte basc. 
Ho va fer el 2002 presentant una moció de rebuig a la Llei de partits, llei feta a mida 
per il·legalitzar Batasuna. L’any 2003 quan es va rebutjar el tancament del diari 
Egunkaria, i l’any 2012 votant a favor d’una moció de la CUP per reclamar 
l’alliberament d’Arnaldo Otegi, per al qual avui tornen a demanar la seva llibertat. 
 
El GMERC intueix que el cas d’Askapena és un capítol més d’una operació continuada 
del govern espanyol destinada a voler fer creure que la societat civil independentista 
és igual a ETA. 
 
Creuen que per a resoldre el conflicte basc calen solucions polítiques i no judicials, 
sobretot en un moment en què ETA ha deixat les armes i està inactiva, i per tant, ara 
més que mai cal diàleg.  
 
La societat basca i l’independentisme han fet molts passos endavant i estan treballant 
per la reconciliació, en canvi, el govern del Partit Popular continua per la mateixa via 
de la pressió policial i judicial i es nega a parlar de l’acostament de presos. 
Tot i així, cal dir que després d’una cerca exhaustiva de la tasca que està duent a 
terme l’organització Askapena, els ha estat impossible obtenir la informació necessària 
per donar suport a aquesta moció, fins i tot consultant les pròpies formacions polítiques 
basques. 
 
El GMERC fa una crida al Grup Municipal de la CUP, que fa uns minuts demanava un 
treball previ per aprovar conjuntament les mocions, a informar-se i a informar millor 
quan presenti una moció, perquè no n’hi ha prou a treure quatre frases del web d’una 
entitat per presentar una proposta com aquesta, ja que calen arguments i explicacions 
fonamentades. 
 
Demana que retirin la moció per tal de recollir la informació necessària per debatre 
reposadament en un proper ple, més encara quan en cap dels pobles i ciutats d’Euskal 
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Herria i Euskadi Navarra, fins i tot en aquells que estan governats per Bildu, aquesta 
moció no s’ha ni debatut en els seus plens municipals. 
 
Per acabar la intervenció diu que si no es retira la moció, el Grup d’Esquerra 
s’abstindrà en la votació.    
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, agraeix al Grup 
Municipal de Democràcia Municipal el suport a la moció, malgrat no comparteixi 
l’esperit independentista d’Askapena, sí que segueixen essent fidels a la filosofia de la 
radicalitat democràtica i de prendre partit en qüestions que són de vital rellevància. 
 
Referent al que ha dit el senyor Aloy diu que ha sigut per qüestió de tempos, ja que el 
judici se celebra el mes d’octubre i no hauria donat temps a presentar la moció en què 
es demanava l’absolució. Reconeixen que la moció s’hauria pogut formular millor, no la 
retiraran, però la treballaran de nou i la presentaran més endavant. 
 
Diu que la moció va ser fruit d’una trobada amb els membres d’Askapena, que van 
venir per estar al dia del procés independentista català i per participar a la Meridiana 
l’11 de setembre, ja que el proper any no ho podran fer si estan empresonats, 
contribuint en el camí cap a la independència del nostre país i poder-ho traslladar a 
Euskal Herria, teixint llaços de solidaritat.  
  
Acaba la seva intervenció dient que dels partits unionistes no esperava que donessin 
suport a la moció. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.1 del Grup 
Municipal de la CUP a votació, i el Ple la rebutja per 5 vots negatius (3 GMPSC i 2 
GMC’s), 4 vots afirmatius (3 GMCUP i GMDM), i 16 abstencions (9 GMCiU i 7 
GMERC). 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
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9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  
reservat núm. 36, 37, 39, 40 i 41, que corresponen als dies 14, 21 i 28 de 
juliol, 25 d’agost i 1 de setembre de 2015. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter reservat, núm. 36, 37, 39, 40 i 41, que corresponen als 
dies 14, 21 i 28 de juliol, 25 d’agost i 1 de setembre de 2015, respectivament pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
  
 
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
L’alcalde proposa respondre en primer lloc al bloc de preguntes presentades pel 
GMCUP i a continuació les presentades pel GMDM. 
 
  
La senyora Gemma Tomàs, del Grup Municipal de la CUP, intervé per demanar a la 
Presidència si la regidora senyora Rosich podrà respondre a les preguntes formulades 
sobre la trata perquè constin en acta. 
 
L’alcalde li respon que quan s’hagi donat resposta a les preguntes presentades pels 
grups municipals. 
 
 
10.2 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de setembre de 2015, sobre 

la moció retirada el passat ple de juliol que demanava la construcció de 
fins a 4 pistes de vòlei al complex esportiu de Sant Pau. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de setembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat ple de Juliol el grup municipal de la CUP vam retirar una moció que 
demanava la construcció de fins a 4 pistes de vòlei al complex esportiu de Sant Pau, 
actualment sense ús esportiu.  
 
Vam retirar la moció a demanda del regidor Jordi Serracanta,  ja que, segons ell, 
entorpia més que ajudava a tirar endavant la construcció d'aquestes pistes de vòlei al 
complex del Congost. Davant d'aquests fets, des de la CUP demanem: 
 
1. Com estan les converses amb el club vòlei 6 per la construcció d'aquestes pistes de 

vòlei? 
 
2. Quan és previst que es construeixin? 
 
3. Tindrem a Manresa la pròxima temporada d'estiu, al 2016,  pistes de vòlei?” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Esports, respon que l’equip de 
govern està treballant amb l’entitat Vòlei 6. S’han reunit amb aquesta entitat durant el 
mes de juliol, i ara es reprendran les converses i treballs. 
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Tal com va dir en el ple de juliol l’equip de govern seguirà treballant perquè en el 
menor temps possible això es pugui fer quan hi hagi els recursos disponibles, posar 
una data, però en aquests moments no se sap encara quan serà i seria aventurar-se a 
unes expectatives que donarien peu a debatre si es compleix o no, però s’està 
treballant en aquesta línia. 
 
 
10.1 Pregunta del Grup Municipal de DM, de 17 de setembre de 2015, sobre la 

proposició conjunta de suport a l’acollida de població refugiada. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de DM, de 17 de setembre de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En referència a la proposició conjunta de suport a l'acollida de població refugiada, el 
Grup Municipal Democràcia Municipal voldríem formular a l'equip de govern les 
següents preguntes: 
 
 · En referència al punt tercer de la moció, de quina forma s'actualitzaran  els 

plans d'acollida municipal? Es té previst utilitzar recursos propis o hi ha intenció 
de derivar tota la actuació al tercer sector ja sigui mitjançant subvencions? 
Existeix predisposició per part de l'equip de govern d'intentar la promoció de 
l'anomenat quart sector? 

 
 · En referència al punt cinquè de la moció, quin serà el format utilitzat per definir 

aquest suport? Es decidirà unilateralment per part de l'equip de govern o 
existeix la possibilitat de treballar conjuntament, i de forma vinculant, amb la 
resta de representats polítics i, sobretot, de les entitats i moviments socials 
manresanes? 

 
 · En referència al punt setè, de quina forma es potenciaran aquestes 
 polítiques municipals de cooperació al desenvolupament?” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, diu 
que la resposta no serà gaire divergent dels comunicats que com a equip de govern ja 
han fet públics i del que ell mateix va explicar a la Comissió informativa de Presidència 
la setmana passada. 
Bàsicament respondrà d’una manera global i tot i així espera no estendre’s massa ja 
que en tots els casos el que es demana és la forma com s’actuarà. 
 
Els principis amb els quals es volen treballar aquestes qüestions són, en primer lloc, 
des de la no unilateralitat, però sí des d’una actitud proactiva com a govern de la ciutat.  
 
Des de la voluntat de concertació, és a dir, utilitzant els recursos públics municipals, 
materials, econòmics i l’expertesa dels seus professionals, però també a partir de 
l’expertesa d’aquelles entitats o ONG o persones que han treballat, treballen i 
continuen treballant en qüestions relacionades amb aquestes preguntes. 
 
Tot i que hi hagi persones que consideren que s’ha de transcendir i superar aquest 
treball compartimentat entre el sector públic, el privat i el tercer sector, tot allò que la 
ciutadania organitzada aporti serà recollit per poder-ho considerar i posar a l’abast de 
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totes les persones que hi intervenen. 
La concertació també passa pel Consell Municipal de Solidaritat ja que és l’òrgan en 
què en formen part el govern municipal, els diversos grups municipals i aquestes 
entitats del tercer sector i la gent que treballa en aquestes iniciatives. 
 
Un altre principi és l’actuació de defugir dels impactes immediats. És important tenir en 
compte que independentment de si el focus està més o menys posat en la situació que 
ha estat fruit del debat de la moció anterior, és important tenir en compte que s’està 
parlant d’una resposta que ha de ser sostinguda en el temps i que no pot dependre 
d’aquestes qüestions més d’impacte mediàtic o més de resposta als impactes 
immediats. Per tant, aquest el lliga amb el següent que és el tema des de la globalitat 
de la resposta. S’ha de tenir en compte que vindran persones que no només 
necessitaran espais físics on viure, sinó que s’ha d’entendre que hi haurà necessitat 
de serveis d’acollida, traducció i interpretació, serveis de suport jurídic, donar resposta 
a les necessitats educatives als infants en edat escolar, serveis d’inserció laboral i de 
formació encaminades a aquest objectiu. Aquesta qüestió de la globalitat és 
absolutament central perquè s’està parlant d’una resposta de llarga durada i de 
permanència en el temps. 
 
Així mateix vol deixar clar que s’actuarà des del punt de vista de la voluntat de 
coordinació amb el conjunt del país, el Fons Català de Cooperació, on hi ha el govern 
del país i les entitats municipalistes i del tercer sector, etc, però l’important és que 
Manresa sigui ciutat acollidora i actuï d’acord amb allò que s’estableixi per donar 
resposta per part del país en general. 
 
A continuació, l’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich, regidora 
delegada d’Acció Social i Cooperació i d’Igualtat, perquè respongui a les preguntes 
formulades pel Grup Municipal de la CUP i que ja consten reproduïdes. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, 
respon a la senyora Gemma Tomàs, del Grup Municipal de la CUP que es va informar 
a totes les dones que en aquell moment van ser trobades. Algunes ho van sol·licitar i 
van fer els tràmits i d’altres no. Desconeix com ha acabat finalment, però estaven 
informades i algunes els consta que sí que ho van tramitar. 
 

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 


