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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Sessió: 7/2016 
Dia:  16 de juny de 2016 
Hora:  19.10 h a 23.15 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep M. Sala Rovira 
Àngels Santolària Morros 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Olga Sánchez Ruiz 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Masdeu Valverde 
Jordi Garcés Casas 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 

Absents justificats 

 
Tinent d’alcalde 
Antoni Llobet Mercadé 
 
Regidora 
Àuria Caus Rovira 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 5 i 6, que corresponen a les 
sessions del Ple dels dies 19 i 31 de maig de 2016. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4263, de 13 de maig de 2016, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2016, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4284, de 19 de maig de 2016, 

sobre delegació expressa a la regidora senyora Anna Crespo Obiols per a 
l’autorització de matrimoni civil el dia 4 de juny de 2016. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4685, de 2 de juny de 2016, 

sobre declaració d’emergent de la contractació dels treballs de retirada de les 
restes orgàniques i neteja de l’immoble ubicat al carrer de les Piques núm. 15, 
2n, de Manresa. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4718, de 2 de juny de 2016, 

del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, sobre nomenament 
d’una persona, pel procediment de màxima urgència, com a Tècnica de Grau 
Mitjà, Treballadora Social. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4930, de 8 de juny de 2016, 

del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, sobre nomenament 
d’una persona, pel procediment de màxima urgència, com a Subalterna. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5018, de 3 de juny de 2016, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2016, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.7 Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes, núm. 9/2016, relatiu a 

les despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari, exercici 
2013. 

 
 
3. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
3.1 Regidoria delegada de Participació 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per depeses relacionades amb l’exposició dels projectes presentats al 
Pressupost participatiu Manresa 2016. 
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3.2 Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària 
 
3.2.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions 

presentades contra l’aprovació inicial del Text refós de l’Ordenança reguladora 
dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa i aprovació definitiva del nou 
text refós d’aquesta ordenança. 

 
 
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
4.1      Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la sol·licitud d’autorització prèvia per a 

la desafectació del servei públic d’ensenyament, d’un habitatge per a mestres 
de centres educatius situat al carrer de la Sèquia, núm. 51, 1r. 1a de Manresa. 

 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de les 
llars d’infants municipals, curs 2016-17. 

 
 
4.2      Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels estatuts del 

Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, aprovada pel Consell directiu 
el 4 de març de 2016. 

 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la 2a modificació de finançament 

previst en l’aplicació pressupostària 15112.60000 Gestió urbanística-Inversions 
en terrenys. 

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

pressupostària 3263.48920 – Foment hàbits vida saludable. Subvencions 
nominatives. 

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

núm. 10/2016, dins el pressupost municipal vigent. 
 
 
6. ÀREA DE TERRITORI 
 
6.1 Regidoria Delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta de conveni urbanístic a 

subscriure amb Banco Santander SA, per al desenvolupament del Pla General 
en l’àmbit del Pla de Millora Urbana “PE-8 Alcoholera” 
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6.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla especial urbanístic 
Celler Cooperatiu de Salelles. 

 
 
7 PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Democràcia Municipal (DM), en 
relació a les multes imposades a dos antifeixistes arran de la concentració a 
Manresa de rebuig al partit racista SOM Catalans. 

 
7.2 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Democràcia Municipal (DM) – per 
iniciativa de l’Associació de Veïns i de la Plataforma d’oposició als 
parquímetres del Barri de la Balconada -, sobre multes tramitades arran de 
denúncies fetes per la UTE que explota el pàrquing de l’Hospital de Sant Joan 
de Déu. 

 
7.3 Proposició dels Grups Municipals de Democràcia Municipal (DM) i la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per a la petició d’indult d’Andrés Bódalo 
Pastrana, dirigent del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), regidor de 
Podem i activista social. 

 
7.4 Proposició dels Grups Municipals de Democràcia Municipal (DM) i la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per a l’aplicació d’ajudes municipals per a 
les famílies monoparentals. 

 
7.5 Proposició dels Grups Municipals de Convergència Democràtica de Catalunya 

(CDC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de suport a la Facultat de 
Medicina de la UVIC-UCC. 

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

delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 23, 24, 26 i 27, que corresponen als dies 10, 17, 24 i 31 de maig de 2016, 
i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 20, del 19 
d’abril de 2016. 

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

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 5 i 6, que corresponen a les 
sessions del Ple dels dies 19 i 31 de maig de 2016. 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes 
núm. 5 i 6, que corresponen a les sessions del Ple dels dies 19 i 31 de maig de 2016, 
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 aquestes actes per unanimitat dels 23 
membres presents. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4263, de 13 de maig de 

2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
9/2016, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2016, 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 2016, 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 Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que 

aquest expedient de modificació de crèdits núm. 9/2016, fa referència a una millora 

d’ingressos per un import de 15.000 € i un canvi de transferència entre aplicacions 

pressupostàries de 5.309,50 €. 
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Els canvis de partides són els següents: 

 

- Un increment d’una partida de Gratificacions per import de 3.000,00 €, 

finançats amb el Capítol I.  

- Una transferència entre partides per un import de 809,50 € dels Centres 

d’Educació infantil i primària, edificis i altres, per complir amb l’acord del 

Projecte Euronet 50/50 Max, realitzat per l’escola La Font i on l’objectiu era 

aconseguir estalvis energètics i distribuir-los en un 50% per l’Ajuntament i un 

50% per l’Escola.   

- Un reforç de la partida de Serveis al Territori- Premsa, revistes, llibres i altres, 

per import de 1.500,00 €, finançats amb sobrants del Capítol I. 

- Per últim, un major ingrés de 15.000,00 € que prové d’una subvenció concedida 

per la Diputació de Barcelona, que té com a finalitat la consolidació, 

transferència de coneixements i seguiment del Pla de Gastronomia- Manresa 

2022. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4284, de 19 de maig de 

2016, sobre delegació expressa a la regidora senyora Anna Crespo Obiols 
per a l’autorització de matrimoni civil el dia 4 de juny de 2016. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Conferir a la senyora Anna Crespo Obiols, regidora d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 4 de juny de 2016, exerciti 
l’atribució per a l’autorització de matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora d’aquest Ajuntament, senyora Anna 

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

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

sessió que tingui lloc.” 
 
 

2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4685, de 2 de juny de 
2016, sobre declaració d’emergent de la contractació dels treballs de 
retirada de les restes orgàniques i neteja de l’immoble ubicat al carrer de 
les Piques núm. 15, 2n, de Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs de retirada de les restes 
orgàniques i neteja de l’immoble ubicat al carrer Les Piques núm. 15 2n pis de 
Manresa. 
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SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 
d’abril.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs de 
retirada de les restes orgàniques i neteja de l’immoble ubicat al carrer Les Piques núm. 
15 2n pis de Manresa, procedint a tapiar l’accés a l’habitatge per impedir que hi puguin 
accedir persones alienes; i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil REFORMES 
CADÍ, SL (CIF B-63.439.384) amb domicili a l’Avinguda de les Bases de Manresa, 127 
– 08243 Manresa, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: Retirar les restes orgàniques i netejar l’habitatge. Tapiar l’accés a l’immoble 
per impedir l’accés de persones alienes.  
 

 Termini d’inici de les actuacions: immediat. 
 

 Pressupost del contracte: a determinar. 
 

 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 
l’arquitecte tècnic de la Secció d’Habitatge i Rehabilitació Urbana. 
 

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.” 
 
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4718, de 2 de juny de 

2016, del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, sobre 
nomenament d’una persona, pel procediment de màxima urgència, com a 
Tècnica de Grau Mitjà, Treballadora Social. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
“ 
1. Nomenar la senyora XXX (DNI XXX), pel procediment de màxima urgència, com a 

funcionària interina TÈCNICA DE GRAU MITJÀ TREBALLADORA SOCIAL, en 
substitució de la senyora Laura Casas Adam. 

 
2. Adscriure, als efectes econòmics, la senyora X al lloc de treball de treballador/a 

social amb núm. de codi FB19055-B1 de la vigent Relació de Llocs de Treball del 
personal al servei d’aquest ajuntament.   

 
3. La senyora X s’incorporarà al lloc de treball el dia 6 de juny de 2016,  prèvia presa 

de possessió i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en la data en 
què la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball. 

 
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar aquest nomenament al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
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2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4930, de 8 de juny de 
2016, del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, sobre 
nomenament d’una persona, pel procediment de màxima urgència, com a 
Subalterna. 

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

 
“ 
1. Nomenar la senyora XXX (DNI XX), pel procediment de màxima urgència, com a 

funcionària interina SUBALTERNA. 

2. Adscriure-la, als efectes econòmics, al lloc de treball de conserge/notificador/a amb 
núm. de codi FE12005-E1 de la vigent Relació de Llocs de Treball del personal al 
servei d’aquest ajuntament.   

3. La senyora X s’incorporarà al lloc de treball el dia 13 de juny de 2016,  prèvia presa 
de possessió i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en la data en 
què es resolgui la corresponent convocatòria de borsa de treball de notificador. 

4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar aquest nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5018, de 3 de juny de 

2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
11/2016, dins del Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2016, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a l’empara del que disposa l’article 179  del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 7è.  de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 
de 2016, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que 

que aquest expedient de modificació de crèdits núm. 11/2016, fa referència a uns 

canvis de partides per un import total de 94.126,10 €, corresponent a transferències 

entre diverses aplicacions ja existens en el pressupost. 

 
Els canvis de partides són els següents: 
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- 24.000,00 € corresponents als projectes de Promoció i Ocupació a la indústria 

local, subvencions per al foment de l’ocupació, per a la contractació de 
persones participants al programa, però que s’han traspassat com a despeses 
diverses per fer més accions amb les empreses i amb els usuaris i per fer 
diagnosis i capacitació. 

 
- Un reforç d’una partida d’Universitats – Suport i extensió universitària, per un 

import de 9.231,00 € derivades del servei extraordinari de bus (Manresa a la 
UAB), curs 2015-2016. 

 
- Un reforç d’una partida de Joventut, de 18.000 €, per contractar el servei i 

dinamització del Casal d’Estiu de les Escodines, Projecte participatiu 2016. 
 
- Un reforç d’una partida de Sistemes d’Informació per a material informàtic no 

inventariable i finançat per un sobrant d’una partida d’Estudis i treballs tècnics, 
per un import de 6.000,00 €. 

 
- Un reforç d’una partida corresponent al Servei de Seguretat Ciutadana i 

relatives a l’exercici  2016 per despeses de protocol de la celebració dels 150 
anys de la Policia Local, per un import de 3.700,00 €. 

 
- Un reforç d’una partida de Gestió Urbanística-enderrocs, per contractar 

l’enderroc de l’edifici situat a la cantonada dels carrers de la Mel i Urgell, per un 
import de 30.000,00 €. 

 
- Per últim, un reforç de partides de Serveis Socials, Sanitat i Programes per una 

baixa d’uns sobrants en ajuts econòmics i treballs per altres empreses es 
reforça la partida de Centres Oberts, per poder comprar material esportiu per 
activitats dels casals d’estiu i per la neteja dels centres oberts durant el mes 
d’agost, per import de 3.195,10 €. 

 
 
2.7 Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes, núm. 9/2016, 

relatiu a les despeses dels ajuntaments executades sense crèdit 
pressupostari, exercici 2013. 

 
El secretari dóna compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes, núm. 9/2016, 
relatiu a les despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari, 
exercici 2013, que s’ha lliurat mitjançant l’adreça electrònica següent: 
 

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_09_ca.pdf 
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per tal que es comenci amb les sol·licituds de 

compareixença davant de la resta de punts de l’ordre del dia, concretament la 

intervenció en les proposicions 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4. 

 

 
7 PROPOSICIONS 
 

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_09_ca.pdf
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7.1 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Democràcia Municipal 
(DM), en relació a les multes imposades a dos antifeixistes arran de la 
concentració a Manresa de rebuig al partit racista SOM Catalans. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC i  DM, de 13 

de juny de 2016, que es transcriu a continuació: 

 

“Atès que el passat 30 de gener el partit racista SOM Catalans va convocar una 
concentració racista a la Plaça Sant Domènec de Manresa amb pancartes com: “Prou 
Islamització”, "Refugges not welcome" o "No són refugiats són il·legals".  

Atès que aquest discurs va encaminat a fomentar aptituds i discursos racistes, 
xenòfobs i a instaurar un discurs d'odi als carrers dels nostres pobles. 

Atès que UCFR -Moviment format per entitats, col·lectius i persones compromeses en 
la lluita contra el feixisme i el racisme- va convocar una concentració de rebuig als 
posicionaments del partit SOM, atenent-se a la llibertat d'expressió i manifestació i per 
defensar uns barris lliures de feixisme, a favor de la diversitat, la llibertat i els drets 
humans. 

Atès que la concentració es va desenvolupar de forma tranquil·la i sense incidents. 

Atès que Manresa va ser declarada “Ciutat Antifeixista” al maig de l'any 2013 per 
unanimitat dels grups municipals presents al consistori manresà. 

Atès que els Mossos d'Esquadra van fer una identificació massiva a les persones 
concentrades per UCFR, de forma injustificada, i que les concentrades es van 
identificar sense mostrar oposició. 

Atès que dos mesos després, dues de les antifeixistes identificades han rebut una 
sanció de 601 euros cadascuna per “desobediència als agents de l'autoritat”. 

Atès que la sanció s'empara amb la Llei 4/2015, Llei de Seguretat Ciutadana coneguda 
com a “Llei Mordassa” i aprovada exclusivament amb els vots del PP i sense cap 
consens. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha mostrat en diverses ocasions el 
seu desacord amb l'aplicació de la Llei. 

Atès que les multes imposades estan en fase d'al·legacions i, per tant, encara es pot 
no imposar cap sanció a les persones a qui s'han obert expedients sancionadors. 

Proposem: 

 

1- Que l'Ajuntament de Manresa es posicioni públicament en contra de l'obertura dels 
expedients sancionadors contra les companyes antifeixistes. 

2- Que l'Ajuntament de Manresa insti a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d'Interior a no  imposar cap sanció a les companyes antifeixistes. 

3- Que l'Ajuntament de Manresa insti als Mossos d'Esquadra a no denunciar a veïnes 
que exerceixen el seu legítim dret a manifestació, reunió, etc. 

4- Que l'Ajuntament notifiqui el resultat d'aquesta votació a Unitat Contra el Racisme i 
el Feixisme del Bages.” 
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El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC i ERC, de 16 de juny de 

2016, que es transcriu a continuació: 

 

“ a) Canviar el redactat de l’atès sisè pel següent: 

 

Atès que els Mossos d'Esquadra van identificar a persones concentrades per UCFR. 

 

b) Substituir el redactat dels acords 1 i 2 pel següent: 

 

1- Que l'Ajuntament de Manresa es posicioni públicament en contra de l'obertura dels 
expedients sancionadors contra les persones expedientades. 

  

2- Que l'Ajuntament de Manresa insti a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d'Interior a no  imposar cap sanció a les persones expedientades. 

  

c) Suprimir l’acord 3.” 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor David Gómez Puig, que en representació de 

l’Associació Cultural Batzac, ha sol·licitat poder intervenir en el punt 7.1 de l’ordre del 

dia. 

 

El senyor David Gómez, en representació de l’Associació Cultural Batzac, 

manifesta que la proposició presentada fa referència a les multes imposades a dues 

antifeixistes arran de la concentració contra SOM Catalans, a Manresa, el passat 30 

de gener. Recorda que es van concentrar per defensar uns barris lliures de feixisme.  

Diu que el partit SOM Catalans utilitza un discurs obertament racista, contrari als drets 

humans, a la democràcia i als principis que la majoria de la societat accepta per a una 

bona convivència.  

La concentració va transcórrer tranquil·lament sense cap tipus d’aldarull, però 

malauradament els mossos d’esquadra van adoptar una actitud equidistant quan no hi 

pot haver equidistància quan es parla de coses tan elementals com el respecte als 

drets humans, i van utilitzar una eina intimidatòria com és la identificació massiva. 

Tot i la seva perplexitat es van identificar quan els ho van demanar, i així ho van fer 

totes les persones que eren presents a la concentració d’aquell dia. 

Posteriorment han arribat dues multes a dues companyes presents a la concentració i 

el motiu de la multa és la desobediència als agents de l’autoritat que, en aplicació de la 

Llei mordassa, demanen un total de 1.202 € per una infracció greu. 
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No entenen com és possible que es multi a dues persones que es van concentrar per 

rebutjar les idees excloents de SOM Catalans, idees contràries als drets humans com 

el rebuig a l’acollida de refugiades, entre d’altres.  

Recorda que Europa està vivint un auge de partits i organitzacions feixistes i racistes. 

L’avenç de partits com el Front Nacional o l’FPO austríac els fan estar alerta, res 

garanteix que a casa nostra no sigui possible el sorgiment d’un partit similar. Davant 

del perill i la incertesa la seva estratègia sempre ha estat senyalar el problema quan és 

petit, per evitar que creixi i que sigui impossible fer-hi front.  

Han après de la història que cal prendre’s seriosament el feixisme i el racisme que 

l’alimenta si no es volen tornar a veure camps d’extermini i cambres de gas. 

El perill de SOM Catalans és que utilitzen les estelades, les ganes d’independència de 

molta gent, per amagar un ideari racista i feixista, juguen a la confusió i cal aturar-los. 

En temps d’enorme inestabilitat política, de canvis profunds, i davant del context 

europeu, no tenen cap incertesa que grupuscles com aquest puguin desaparèixer per 

si mateixos. 

Per tot l’exposat exigeixen la retirada d’aquestes multes il·legítimes i desorbitades. 

Que l’Ajuntament es posicioni públicament en aquesta direcció i que insti la Generalitat 

i el Departament d’Interior a no imposar cap sanció a les companyes antifeixistes.  

Que l’Ajuntament insti els mossos d’esquadra a no denunciar veïnes que exerceixin el 

seu legítim dret a reunió i manifestació. 

Finalment, que l’Ajuntament notifiqui el resultat d’aquesta votació a Unitat Contra el 

Feixisme i el Racisme del Bages. 

Afegeix que aquestes demandes consideren que són uns compromisos molt bàsics en 

la defensa de la democràcia i confien en l’acceptació d’aquests punts, tenint en compte 

que Manresa és un exemple de convivència i respecte per la diversitat, i que va ser 

declarada ciutat antifeixista per aquest mateix ple, cosa que els enorgulleix 

profundament.  

L’Ajuntament va realitzar una declaració institucional de rebuig a la concentració de 

SOM Catalans, una declaració que té un gran valor i que cal posar en relleu ja que no 

tots els ajuntaments de Catalunya han tingut l’encert d’elaborar. Manresa també és 

una ciutat acollidora com no pot ser d’altra manera. 

Per acabar, també volen assenyalar la diversitat de suports que han rebut condemnant 

les multes imposades, suports de col·lectius i associacions diverses, de persones que 

defensen projectes polítics diferents, però que tenen capacitat d’entendre que alguns 

temes com el feixisme o els aturen juntes o no els serà possible fer-hi front. 
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El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, agraeix la 

intervenció del senyor David Gómez, agraïment que fa extensiu a Unitat Contra el 

Feixisme i el Racisme. 

Diu que el passat 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la vergonya de la Llei de 

seguretat ciutadana, una llei que des de la presentació de l’esborrany fins l’actualitat 

no ha estat pacífica.  

Diverses entitats i organitzacions de drets humans, entre elles Amnistia Internacional i 

l’ONU, demanaven que no s’aprovés, que no entrés en vigor i, fins i tot, que no 

s’apliqués pel retrocés de drets civils i polítics que suposa, per la instauració d’un estat 

policial sense control i sense garanties reals i efectives de protecció als drets 

fonamentals. 

Gairebé un any després s’ha tingut coneixement que al Bages els mossos d’esquadra 

han obert, com a mínim, dos procediments sancionadors emprats amb aquesta 

normativa antidemocràtica. Aquests dos procediments s’emparen amb el fet que es va 

convocar una concentració com a resposta a una concentració que va convocar el 

partit feixista SOM, a la plaça Sant Domènec de Manresa, sense major motiu que estar 

exercint un dret legítim com el de reunió amb relació a la llibertat ideològica i 

d’expressió.  

Sense que hi hagués cap incident els agents actuants van procedir a identificar totes 

les persones de la concentració antifeixista, sense que els consti que fessin el mateix 

amb la concentració del partit feixista que, amb cada parlament i cada actuació que 

fan, incentiven a la desigualtat, al racisme i a la xenofòbia, i com ha explicat el senyor 

David Gómez, amb pancartes contra les persones refugiades, un tema que a 

l’Ajuntament de Manresa sempre ha estat a l’ordre del dia mostrant la seva solidaritat 

davant d’aquesta situació. 

No hi havia cap motiu per identificar les persones concentrades, cap motiu més enllà 

de coartar la llibertat de reunió dels antifeixistes. La pròpia Llei de seguretat ciutadana 

estableix en quins supòsits els agents poden procedir a identificar una persona, 

limitació sense excepció.  

L’article 16 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció i seguretat 

ciutadana estableix els supòsits de la identificació de persones, diu: 

“En el compliment de les seves funcions d’indagació i prevenció delictiva, així com per 

sancionar les infraccions penals i administratives, els agents de les forces i cossos de 

seguretat poden requerir la identificació de les persones en els supòsits següents: 

 

a) Quan hi hagi indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció. 

b) Quan, en atenció a les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement 

necessari que acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d’un delicte. 

 

En la pràctica de la identificació cal respectar estrictament els principis de proporcionalitat, 

igualtat de tracte i no-discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen racial o ètnic, 
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sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, opinió o qualsevol 

altra condició o circumstància personal o social. ...” 

 

El GMCUP no pot acceptar les identificacions fetes, emparades en la legalitat, ja que 

la concentració era pacífica, com a rebuig a l’ideari professat per un partit feixista. No 

poden acceptar que pel fet d’estar en una concentració antifeixista es pugui identificar 

els concentrats responent a una identificació que entra en col·lisió amb el respecte 

dels drets humans, unes identificacions que suposen un excés en l’exercici de les 

funcions que són pròpies dels cossos de seguretat. 

 

L’obligació i obediència a una ordre neix de la seva legitimitat i sobretot de la seva 

legalitat, no de qui emet l’ordre, malgrat com consta en els propis expedients 

sancionadors les persones a qui es pretén sancionar es van identificar pels propis 

mitjans. L’acció d’identificació no és vàlida, no ajustada a dret, i el que és més greu, 

entenen que el que perseguia era intimidar i coartar el dret a reunió pública, a la 

llibertat ideològica i d’expressió dels membres d’Unitat Contra el Feixisme i el 

Racisme, i la conseqüent obertura d’expedients sancionadors així ho confirma.  

 

Dues multes per import de 601€ cadascuna, per exercir un dret legítim que nodreix la 

riquesa democràtica. Un import equivalent gairebé a l’SMI.  

Es pregunta si aquest és el cost de la democràcia als carrers de Manresa. 

 

Continua dient que en matèria de vulneració de drets fonamentals el Tribunal Europeu 

de Drets Humans és clar a l’establir en quins supòsits s’estan vulnerant aquests drets. 

En matèria de llibertat d’expressió en relació amb el dret a la llibertat ideològica, 

supòsit en què s’encabiria el cas de què es tracta, ha estat contundent amb diverses 

sentències, resolent sobre el valor essencial que té la llibertat d’expressió en els 

sistemes democràtics, la garantia d’una opinió pública lliure i el fet que la llibertat 

d’expressió protegeix la salut d’una societat democràtica o que es pretén democràtica. 

 

En la recent sentència en el cas Özer contra Turquia, el 26 de gener de 2010, diu que 

les autoritats dels estats democràtics han de tolerar la crítica, encara que aquesta 

pugui ser considerada provocativa o insultant. 

Així mateix, el TEDH ha manifestat que qualsevol manifestació que es dugui a terme 

en un lloc públic provoca inevitablement un cert nivell de pertorbació de la vida 

ordinària i per això és important que les autoritats mostrin un cert grau de tolerància 

envers aquelles concentracions pacífiques, ja que sinó des de la llibertat d’expressió 

prevista a l’art. 11 de la convenció quedaria desproveït de tota substància. 

 

És en aquests dos punts reconeguts pel mateix tribunal que les multes posades a les 

companyes d’UCFR no respecten aquests drets, ni preveuen el seu exercici. 

S’identifiquen les concentrades, només les antifeixistes, pel fet d’estar concentrades, 

així col·lideix directament amb aquests drets. S’obre l’expedient sancionador per 

desobediència, quan en les pròpies actes policials consta que es van identificar pels 

seus propis mitjans, i malgrat ser ordres il·legítimes, alguna fins i tot acompanyada 

d’un interrogatori digne de jutjat de guàrdia, i ho diu perquè preguntant a una noia, en 
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el moment de la identificació, demanant-li si era periodista pel fet de tirar fotografies, 

com si no tingués dret a fer-ne en la concentració feixista i l’antifeixista. A partir d’aquí 

s’obre un expedient sancionador per imposar dues sancions amb l’import equivalent a 

l’SMI, pel simple fet d’estar concentrades en rebuig d’un partit feixista, racista i 

xenòfob. Però el que és més greu és que aquesta actuació acaba emparant el 

feixisme, envia un missatge molt clar a la ciutadania, concentrar-se en contra del 

feixisme té un cost. 

 

El GMCUP entén que no es pot restar impassible davant d’aquests fets tan greus, vol 

deixar un missatge ben clar, que obri consciències i reventi els estigmes. A més a més 

vol recordar a l’equip de govern, format per Convergència Democràtica de Catalunya i 

Esquerra Republicana, que en l’annex de la Declaració del 9N s’establia al cinquè punt 

el següent: 

 

“5. Garantia de les llibertats públiques. El Parlament de Catalunya va interposar un 

recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de 

protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 

2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 

Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 

contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració 

universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la 

jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest 

recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 

ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.” 

 

Acaba la seva intervenció dient que el GMCUP no tolerarà que els mossos d’esquadra 

coartin les llibertats fonamentals esmentats i no tolerarà que s’imposin sancions en 

base a la seva ideologia, no tolerarà el feixisme, el racisme, ni la xenofòbia als nostres 

carrers, per més que els identifiquin, per més que els sancionin, continuaran 

assenyalant el feixisme, combatint-lo i sense retrocedir en aquest combat que ja fa 

massa temps que dura. 

 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el 

posicionament favorable a la proposició que també presenten, la qual planteja uns 

acords prou mesurats, sense necessitat d’esmena, ja que ni reprova els mossos, -com 

s’ha fet en aquest saló de plens fins i tot amb el govern de l’època-, ni demana cap 

dimissió, i no ha estat precisament perquè darrera de totes les actuacions de la Unitat 

Contra el Feixisme i el Racisme del Bages, la veritat és que aquest aspecte 

s’acostuma a tenir en compte i tots els que en formen part tenen opció de proposar, 

esmenar, sempre a la recerca del màxim consens, i en allò que no genera el consens 

no s’actua. 

 

És gràcies a això que formacions polítiques o moviments socials que estan molt 

allunyats, en alguns casos a les antípodes, poden treballar plegats en l’essència 

d’algunes coses com ara en el combat contra feixistes i contra racistes. 
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En síntesi, el 30 de desembre un grup de clara tendència racista es va voler manifestar 

amb missatges xenòfobs a la ciutat de Manresa i en unes poques hores la Unitat 

Contra el Feixisme i el Racisme va ser capaç de mobilitzar-se per respondre a una 

manifestació en aquell mateix lloc, que va multiplicar per deu el nombre de participants 

que van reunir els racistes. 

 

Primera conclusió, sortosament són molts més els antifeixistes que els feixistes a la 

ciutat de Manresa, ciutat que ja s’ha manifestat unànimement com a antifeixista per 

part d’aquest ple. 

 

Si la proposició s’aprova tal com l’han presentat els tres grups signants o amb 

l’esmena presentada per l’equip de govern, el GMPSC manifesta la seva satisfacció 

perquè Manresa segueixi essent una ciutat compromesa amb l’antifeixisme i en contra 

del racisme. 

 

Els Socialistes manresans es volen quedar amb aquest bé major, també hi ha algunes 

coses que potser les haurien redactat diferent, però en aquest cas van decidir posar 

per davant el bé major de manifestar novament el rebuig contra el feixisme i que 

aquest rebuig no pugui suposar en cap cas una sanció per a qui el combat.  

 

És cert que després uns i altres combaten el feixisme amb mètodes que poden ser 

diferents. Uns són més o menys radicals que d’altres en segons quines actuacions, i el 

PSC que –com se sap- no és gens partidari de segons quines coses, el que sí té clar 

és que en contra de qualsevol missatge o organització feixista o xenòfoba, no s’ha de 

tenir cap condescendència, i menys haver de pagar multes per enfrontar-s’hi. En això 

hi estan i en la mesura de les seves possibilitats hi seguiran estant. 

 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix la intervenció 

del senyor David Gómez. 

 

Recapitulant, diu que Manresa el maig del 2013 es declara ciutat antifeixista. El 30 de 

gener de 2016, en virtut d’aquesta declaració el col·lectiu de la Unitat contra el 

feixisme i el racisme del Bages convoca una concentració de rebuig a la manifestació 

feixista i xenòfoba del partit SOM Catalans, on amb consignes repugnants mostren el 

seu tarannà, com sempre. 

Llei 4/2015, coneguda com a llei mordassa, criticada per la Generalitat, tal com diu la 

moció, però aplicada convenientment pels mossos d’esquadra quan els interessa. 

 

El GMDM vol encoratjar i demanar a l’equip de govern que porti el seu compromís 

antifeixista fins on calgui per defensar els drets humans, la inclusió i la bona 

convivència de la ciutat. La seva resposta sembla ser que és esmenar la moció 

eliminant el tercer acord que diu: “... instar els mossos a no denunciar a les veïnes que 

exerceixin el seu legítim dret a manifestació, reunió, etc.” 
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Declaració de ciutat antifeixista sí, però no ens passem, no fos cas que les ciutadanes 

fossin conscients del seu apoderament i de la seva capacitat de lluita. 

 

  

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich perquè defensi 

l’esmena presentada per l’equip de govern. 

 

La senyora M. Mercè Rosich, manifesta que l’equip de govern està a favor del fons 

de la moció. L’any 2013 Manresa es va declarar per unanimitat Ciutat antifeixista, 

repetidament s’ha mostrat la voluntat de cohesió a la ciutat i està totalment en contra 

de grups o partits racistes com SOM Catalans. 

 

Diu que un cop llegida la moció s’ha vist que es podia modificar el seu redactat més en 

la forma que no pas en el fons. En aquest sentit, recollint la paraula del representant 

del GMDM, si s’elimina l’apartat 3 que diu: “Que l’Ajuntament de Manresa insti als 

Mossos d’Esquadra a no denunciar veïnes que exerceixen el seu legítim dret a 

manifestació, reunió, etc.”, l’equip de govern pensa que si una persona que té una 

normativa i que sap què ha de fer, no se l’ha d’instar sinó denunciar si no fa realment 

la seva feina i per això s’ha anul·lat. 

 

Pel que fa als atesos estan totalment en contra d’aquestes denúncies, però han volgut 

canviar l’atès sisè que diu “Atès que els Mossos d’Esquadra van fer una identificació 

massiva a les persones concentrades per UCFR, de forma injustificada, i que les 

concentrades es van identificar sense mostrar oposició”, perquè es va identificar a 

persones, i també estan d’acord amb el que comentava el Sr. Garcés sobre les 

identificacions. 

 

La llei diu clarament com s’ha d’identificar una persona i no estan d’acord com s’han 

fet aquestes identificacions, i en aquest sentit, pel que fa als acords 1 i 2 es proposa 

substituir-ho per “persones expedientades” en general, perquè no només en aquest 

cas sinó que qualsevol persona que sigui expedientada l’expedient ha de tenir una 

base lògica, no pel fet d’estar lliurement exposant el seu criteri i pensament. 

 

L’equip de govern votarà favorablement la moció, ja que està d’acord amb el fons i 

s’ha d’evitar que hi hagi grups com SOM Catalans a Manresa.  

 

Acaba la seva intervenció recordant que Manresa és una ciutat que lluita pels drets 

humans des de fa molt temps i demana el vot favorable a l’esmena presentada. 

 

 

L’alcalde dóna la paraula a la resta de grups municipals. 

 

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al senyor 

Gómez la presentació d’aquesta proposició.  
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El GMC’s vol manifestar la seva repulsa total a qualsevol tipus de racisme, ja sigui a 

Manresa o fora d’ella. També estan en contra de la Llei 4/2015, coneguda com a llei 

mordassa i allà on s’han de canviar les lleis els trobaran per derogar-la o modificar-la, 

ja que el poble té dret a expressar-se lliurement. 

 

També volen agrair a la Unió Contra el Feixisme i el Racisme del Bages el gran treball 

que està fent en aquest sentit i no és just que siguin denunciats.  

 

Tot i que no hi eren presents i no saben com van succeir els fets, no se senten 

còmodes que hi hagi hagut dues denúncies i per aquests imports. 

 

El GMC’s votarà a favor de l’esmena presentada, tot i estar d’acord, en el fons, amb la 

proposició, però creu que l’esmena també ajuda a posar-ho en una situació més 

clarificadora. 

 

 

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu 

grup votarà favorablement la proposició, però en contra de l’esmena, ja que eliminar el 

punt 3 no és una qüestió de forma sinó de fons, bàsicament perquè denunciar els 

mossos d’esquadra no serveix de res en la majoria dels casos, i que l’Ajuntament 

difícilment ho farà, però seria una declaració d’intencions instar-los a no denunciar les 

veïnes que exerceixin el seu dret legítim a la manifestació, i diria molt del tarannà 

democràtic d’aquest Ajuntament. 

 

El GMCUP tampoc comparteix el canvi de forma de l’atès sisè, que diu: “Atès que els 

Mossos d’Esquadra van fer una identificació massiva a les persones concentrades per 

UCFR, de forma injustificada, i que les concentrades es van identificar sense mostrar 

oposició.”, i que l’equip de govern substitueix per: “Atès que els Mossos d’Esquadra 

van identificar a persones concentrades per UCFR.”.  

 

Entenen que el que es treu és el terme identificació massiva, perquè són fets objectius 

que van passar en aquella concentració i que qualsevol persona que tingui un vincle 

mínim amb UCFR, i alguns dels partits que estan al govern municipal anteriorment 

l’havien tingut, s’haurien informat que en aquella concentració d’entre quaranta o 

cinquanta persones, potser en el moment de les identificacions unes quantes ja van 

marxar, es van identificar una desena de persones. 

 

Des d’UCFR identificar deu persones d’entre quaranta és una identificació massiva, 

suposa un 25% de les persones concentrades identificades pels Mossos d’esquadra 

en el moment que davant hi ha uns feixistes amb pancartes contra els refugiats que 

segueixen quiets estàtics amb les seves banderoles i pancartes contra els refugiats, i a 

aquests no se’ls diu res. 

El GMCUP entén que la identificació dels mossos va ser massiva i també entenen que 

les concentrades es van identificar sense mostrar oposició, perquè són fets objectius 

que van passar al mig de la Plaça Sant Domènec de Manresa i que ho van percebre 
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periodistes i tota la gent que passava per allà i que qualsevol persona d’UCFR pot 

refermar. 

 

Pel que fa a l’esmena als punts 1 i 2, que elimina el tex antifeixistes, suposen que els 

signants no es creuen que es tracti de persones antifeixistes, però ells -que hi eren- 

saben que sí que ho són, però que no calia ser-hi per saber-ho perquè es tractava 

d’una concentració antifeixista, de la mateixa manera que qui participa en un acte 

contra l’homofòbia és una persona antihomòfoba, o qui participa en una manifestació 

per la independència és una persona independentista.  

 

O potser Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana creuen que 

no tots els milions de persones que s’han manifestat per la independència són 

independentistes? Estan segurs que sí perquè qualsevol altra cosa seria un 

despropòsit. 

 

Sobre la supressió de l’acord 3 que diu: “Que l’Ajuntament de Manresa insti als 

Mossos d’Esquadra a no denunciar a veïnes que exerceixen el seu legítim dret a 

manifestació, reunió, etc.”, tampoc ho comparteixen perquè aquestes denúncies 

representen un atac flagrant als drets humans. 

 

Acaba dient que el feixisme avança si no se’l combat i des de la CUP seguiran fent-hi 

front des del carrer perquè allà on no vulgui arribar la institució hi arribaran els 

moviments populars que planten cara al feixisme. 

 

Recorda que en els darrers mesos s’ha vist com l’avenç del feixisme a casa nostra ha 

estat molt evident, com els atacs i les concentracions feixistes a Sabadell, al Casal 

Popular l’Obrera, en una concentració d’un centenar de nazis, amb pintades i 

trencament de vidres del local, o a l’UAB en una concentració de caire feixista, i més a 

prop amb les agressions racistes de Sant Salvador de Guardiola. 

Per tot l’exposat el GMCUP no farà una passa enrere i no seran les multes dels 

mossos d’esquadra les qui els aturaran, ni les multes ni el corporativisme institucional 

que seguirà permetent que això passi amb la supressió d’aquest tercer acord. 

Una supressió que implica que l’equip de govern es posa de costat en aquest tema 

(L’alcalde recorda al senyor Garcés que ha superat els cinc minuts de la segona 

ronda d’intervencions) amb el cos dels Mossos d’esquadra, un cos que 

malauradament ha mostrat massa vegades un excés de zel en la repressió dels 

moviments populars.  

Posar-se al costat dels mossos de manera acrítica és perillós i no és la CUP qui ho diu 

sinó els jutges i no un sol cop sinó dues vegades en molt poc espai de temps. En el 

cas d’Ester Quintana la sentència deixa clar que... (L’alcalde interromp el senyor 

Garcés atès que ja ha esgotat el seu temps) 

El senyor Jordi Garcés diu que ja ho explicarà en el proper punt. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor David Gómez. 

 

El senyor David Gómez, en representació de l’Associació Cultural Batzac, diu que 

li sap greu que es posi en entredit la seva actuació d’aquell dia, eliminant la referència 

a les identificacions. Aquesta és una mesura intimidatòria que no agrada a ningú i 

s’empara sota la Llei de seguretat ciutadana, o llei mordassa, que limita els drets més 

fonamentals. 

Tot i així, amb la voluntat d’assolir un consens, tenint en compte que no els deixen cap 

més opció, accepten l’esmena presentada ja que s’insta a la retirada d’unes sancions 

il·legítimes. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 

presentada pels GMCDC i GMERC a la proposició 7.1, i el ple l’aprova per 19 vots 

afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s, i 1 Sr. Miquel Davins) i 4 

abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM). 

 

L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, amb l’esmena incorporada, i el ple 

l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat 

el següent: 

 

“Atès que el passat 30 de gener el partit racista SOM Catalans va convocar una 
concentració racista a la Plaça Sant Domènec de Manresa amb pancartes com: “Prou 
Islamització”, "Refugges not welcome" o "No són refugiats són il·legals".  

Atès que aquest discurs va encaminat a fomentar aptituds i discursos racistes, 
xenòfobs i a instaurar un discurs d'odi als carrers dels nostres pobles. 

Atès que UCFR -Moviment format per entitats, col·lectius i persones compromeses en 
la lluita contra el feixisme i el racisme- va convocar una concentració de rebuig als 
posicionaments del partit SOM, atenent-se a la llibertat d'expressió i manifestació i per 
defensar uns barris lliures de feixisme, a favor de la diversitat, la llibertat i els drets 
humans. 

Atès que la concentració es va desenvolupar de forma tranquil·la i sense incidents. 

Atès que Manresa va ser declarada “Ciutat Antifeixista” al maig de l'any 2013 per 
unanimitat dels grups municipals presents al consistori manresà. 

Atès que els Mossos d'Esquadra van identificar a persones concentrades per UCFR 

Atès que dos mesos després, dues de les antifeixistes identificades han rebut una 
sanció de 601 euros cadascuna per “desobediència als agents de l'autoritat”. 

Atès que la sanció s'empara amb la Llei 4/2015, Llei de Seguretat Ciutadana coneguda 
com a “Llei Mordassa” i aprovada exclusivament amb els vots del PP i sense cap 
consens. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha mostrat en diverses ocasions el 
seu desacord amb l'aplicació de la Llei. 
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Atès que les multes imposades estan en fase d'al·legacions i, per tant, encara es pot 
no imposar cap sanció a les persones a qui s'han obert expedients sancionadors. 

 

Proposem: 

 

1- Que l'Ajuntament de Manresa es posicioni públicament en contra de l'obertura dels 
expedients sancionadors contra les persones expedientades. 

 2- Que l'Ajuntament de Manresa insti a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d'Interior a no  imposar cap sanció a les persones expedientades. 

3- Que l'Ajuntament notifiqui el resultat d'aquesta votació a Unitat Contra el Racisme i 
el Feixisme del Bages.” 

 

7.2 Proposició dels Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Democràcia Municipal 
(DM) – per iniciativa de l’Associació de Veïns i de la Plataforma d’oposició 
als parquímetres del Barri de la Balconada -, sobre multes tramitades 
arran de denúncies fetes per la UTE que explota el pàrquing de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC i  DM, per 
iniciativa de l’Associació de veïns i de la Plataforma d’oposició als parquímetres del 
barri de la Balconada, de 13 de juny de 2016, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, segons que ha reconegut l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa, 
entre els mesos de novembre de 2015 i març de 2016 es van rebre un total de 404 
denuncies voluntàries per part de la UTE que gestiona el pàrquing de Sant Joan de 
Déu sobre  vehicles que considerava que estaven mal estacionats a l’entorn de 
l’Hospital. 
 
Atès que de les 404 denúncies rebudes; com a mínim 189 van acabar sent 
“denuncies efectives” per part de la Policia Local i, per tant, van acabar en sanció 
econòmica. 
 
Atès que les denúncies quedaven registrades com si les hagués efectuat l’agent 
001, que segons la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat, Olga 
Sánchez, és el que agrupa totes les denúncies que no tenen un agent real 
assignat. 
 
Atès que aquest suposat agent 001 no existeix a la plantilla de la Policia Local; i que, 
per tant, les denúncies han estat tramitades amb un més que possible defecte de 
forma en no constar en la notificació als usuaris un agent real assignat a qui poder 
demanar explicació i amb qui contrastar l’abast real de la gravetat i veracitat de la 
situació de trànsit denunciada. 
 
Atès que la mateixa regidora, Olga Sánchez, ha reconegut sobre aquest procediment 
de connivència amb la UTE que, davant de l’acumulació d’aquestes denúncies, 
l’Ajuntament va decidir aturar-lo el mes de març. 
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És per tot això que els grups municipals sota signants proposen l’adopció dels 
següents, 
 

ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament de Manresa anul·larà totes les denuncies tramitades pel procediment 
de denúncia voluntària de la UTE que gestiona el pàrquing de l’Hospital de Sant Joan 
de Déu i tornarà els diners recaptats a qui ja hagi abonat la sanció imposada. En 
compliment d’aquest acord, l’anul·lació de les denúncies i el retorn de les quantitats 
ingressades per la sanció es faran efectives sense que sigui necessària la presentació 
de recurs individual per part dels veïns i veïnes afectades. 
 
2. L’Ajuntament de Manresa consensuarà abans que no acabi l’any 2016 amb l’A. VV. 
de la Balconada i la Plataforma d’Oposició als Parquímetres de la Balconada un pla 
d’optimització dels espais destinats a l’estacionament lliure de vehicles al barri que, a 
més d’identificar amb senyalització horitzontal les places on es pot estacionar, 
planifiqui i periodifiqui actuacions de millora dels solars que actualment són emprats 
com a zones d’aparcament lliure (a l’entorn de l’església i al costat del bloc núm. 1). El 
Pla tindrà com a objectiu ampliar l’oferta d’estacionament lliure per al veïnat.  
 
3. El Govern de Manresa seguirà interlocutant amb les associacions promotores 
d’aquesta proposició i els gestors de l’aparcament de l’Hospital de Sant Joan de Déu 
per tal que es revisin a la baixa les actuals tarifes i/o s’estableixin bonificacions 
específiques per a determinats casos que s’acordin.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CDC i ERC, de 

16 de juny de 2016, que es transcriu a continuació: 

 
“ 

1. Retirar l’esmena de CDC i ERC a la proposició 7.2 que presenten els grups 
municipals de la CUP, PSC I DM  –per iniciativa de l’Associació de Veïns i de la 
Plataforma d’Oposició als Parquímetres del Barri de la Balconada–, sobre 
multes tramitades arran de denúncies fetes per la UTE que explota el pàrquing 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 

2. Substituir l’esmena per la següent: 
 

a) Afegir l’atès següent: 
 
Atès que al Ple del 21 de novembre de 2013 es va aprovar una proposició a favor de la 
millora de la mobilitat i l’aparcament del barri de la Balconada amb els vots favorables 
de CiU, ERC, PSC i CUP; el que suposa un suport molt majoritari dels grups 
municipals d’aquest ajuntament. 
 

b) Substituir l’atès tercer pel següent: 
 

Atès que les denúncies quedaven registrades com si les hagués efectuat l’agent 001, 
que és el codi que agrupa, des de com a mínim l’any 1998, totes les denúncies que no 
tenen un agent de la Policia Local assignat. 
 

c) Substituir l’atès quart pel següent: 
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Atès que aquest suposat agent 001 no existeix a la plantilla de la Policia Local; i que, 
per tant, les denúncies han estat notificades sense un agent real assignat, cosa que ha 
causat confusió. 

 
d) Substituir l’atès cinquè pel següent: 

 
Atès que l’equip de govern va decidir aturar aquest procediment el març passat davant 
de l’acumulació d’aquestes denúncies. 
 

e) Substituir l’acord 1 pel següent: 
 
1. L’Ajuntament de Manresa, davant dels dubtes plantejats, revisarà totes les 

denúncies tramitades pel procediment de denúncia voluntària objecte 
d’aquesta proposició per garantir la correcta aplicació de la normativa 
vigent. 
 

f) Substituir l’acord 2 pel següent: 
 
2. L’Ajuntament de Manresa consensuarà abans que acabi l’any 2016 amb 

l’A.VV. de la Balconada i la Plataforma d’Oposició als Parquímetres de la 
Balconada un pla d’ordenació dels espais destinats a l’estacionament. El 
Pla establirà i periodificarà les actuacions per millorar l’estacionament al 
barri. 

 
g) Afegir l’acord 4.: 

 
4. L’Ajuntament de Manresa modificarà el sistema de codificació de les 

denúncies voluntàries per tal d’evitar confusions. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al Sr. José Torrejón Baltar, president de 
l’Associació de Veïns de la Balconada, que ha demanat per intervenir en aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 

 

El senyor José Torrejón, en representació de l’Associació de Veïns de la 

Balconada, manifesta la seva sorpresa pel dispositiu de mossos d’esquadra que s’ha 

vist a la Balconada amb motiu de la intervenció de l’Associació de Veïns en el Ple. 

Diu que els sembla anacrònic que una ciutat que es pretén moderna i participativa les 

entitats legalment reconegudes com les veïnals, culturals, etc, que formen el teixit 

associatiu de la ciutat, hagin de dependre de la bona fe d’un partit polític per poder 

intervenir en el Ple a exposar la seva problemàtica. Creu que caldria trobar un 

mecanisme que facilités l’accés de les entitats als plens municipals. 

Agraeix a la regidora senyora Olga Sánchez i al senyor Mora la seva predisposició des 

del primer moment que van sol·licitar reunir-se per tractar d’aquest tema. 

La seva intervenció és per defensar els drets dels veïns de la Balconada i dels barris 

limítrofs, que també els interessa. 
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Explica que entre els mesos de desembre i març treballadors de la UTE que gestiona 

el pàrquing de Sant Joan de Déu “Aparca bien en el Hospital”, es van dedicar durant la 

seva jornada laboral a fer fotos de vehicles mal aparcats pels barris adjacents de 

l’Hospital de Sant Joan de Déu i a posar denúncies voluntàries. En quatre mesos se’n 

van posar 404, a raó d’un centenar per mes, quan normalment se n’acostumen a fer 

de tres a quatre. 

Són conscients de les pressions a les quals ha estat sotmesa la regidoria per part de 

l’UTE des de la inauguració del pàrquing. També són conscients de la legalitat de les 

denúncies voluntàries, però es plantegen si són legals quan s’utilitzen per a un benefici 

privat o quan s’utilitzen per a coaccionar, perquè el que s’ha fet és un ús mafiós d’una 

norma legal. L’UTE ha actuat coaccionant amb les denúncies voluntàries els usuaris 

de l’Hospital perquè la gent, per por de ser denunciada, entrés al pàrquing. 

Després de diverses reunions amb la regidora senyora Olga Sánchez i la Policia Local 

els queden alguns dubtes. Pregunta si realment l’Ajuntament tarda tres mesos en 

adonar-se que això és una bogeria?, i actua al quart?. La normativa legal de les 

denúncies voluntàries no té cap mecanisme perquè quan es donin aquests casos 

d’abús per part d’algú es puguin frenar? Creu que s’hauria de fer. 

Tal com va reconèixer la regidora l’UTE havia preguntat a l’Ajuntament sobre la 

possibilitat d’utilitzar les denúncies voluntàries i li va respondre que era legal i que es 

podien utilitzar. Cap problema, però essent conscients que l’UTE les anava a utilitzar, 

pregunta si no creu que s’hauria d’haver estat més al cas per parar-ho abans? 

Després de la reunió a tres bandes mantinguda entre l’Ajuntament, l’AV i un 

representant de l’UTE, que va acceptar els fets amb tota la tranquil·litat del món, 

reconeixent que havia tingut treballadors posant denúncies voluntàries i escudant-se 

que no entrava gent al pàrquing i que els vehicles mal aparcats eren dolents per al seu 

negoci perquè haurien d’estar dins del pàrquing. 

Amb posterioritat a la reunió van tenir la sorpresa que es deia que a la Balconada era 

on menys denúncies hi havia imposades, sobre quatre o cinc, i el sorprèn que la zona 

on més directament afecta el pàrquing, la zona on realment hi ha més conflictivitat i on 

més gent aparta malament, justament davant del pàrquing, davant de l’Hospital, 

pregunta com és que en aquesta zona és on menys multes es van posar. Potser hi va 

haver algú que va dir que a la Balconada no ho fessin? És estrany. 

Entrant en la gestió de les multes, des del seu punt de vista les denúncies tenen totes 

elles un possible defecte de forma. En primer lloc, no consta enlloc que siguin 

denúncies voluntàries. En segon, i més important, s’identifica el denunciant amb un 

número d’agent, el 001, la qual cosa l’equipara amb un membre de la Policia Local i 

crea en la persona denunciada una sensació d’indefensió, al donar per fet que en 

tractar-se d’un agent aquest té la formació, els coneixements i el criteri suficient per 

valorar la necessitat de començar el procés sancionador. 

Tot seguit llegeix el que diu la Llei de trànsit, en el seu títol 6è, capítol 1r, procés 

sancionador: 
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“Article 75.1 

El procediment sancionador s’incoarà d'ofici per l'autoritat competent que tingui notícia 

dels fets que puguin constituir infraccions o els preceptes d’aquesta llei, mitjançant 

denúncies que podrà formular qualsevol persona que tingui coneixement directe de les 

mateixes. 

Article 75.3 

En les denúncies per fets de circulació hi han de constar: la identificació del vehicle 

amb què s'ha comès la suposada infracció; la identitat del denunciat, si és coneguda; 

una relació circumstanciada del fet, amb indicació del lloc, la data i l’hora, i el nom, 

professió i domicili del denunciant. Si aquest és un agent de l'autoritat, poden 

substituir-se aquestes dades pel seu número d'identificació.” 

Essent els veïns dels barris adjacents els primers que pateixen l’incivisme de la gent 

que ve i que aparca en qualsevol lloc i sobre les voreres, no es pot tolerar que 

s’utilitzin maneres mafioses per aconseguir que una empresa privada obtingui 

beneficis. 

Per tant, exigeixen la retirada de totes les denúncies, de forma automàtica, per part de 

l’Ajuntament, perquè consideren que són denúncies il·legals. 

Pel que fa a l’apreciació que fan els Grups municipals d’ERC i CDC en l’esmena 

presentada, que les denúncies per l’agent 001 es fan des del 1998, creu que és una 

forma de tirar pilotes fora i que potser s’haurien de retornar totes, però les que els han 

estat imposades a ells volen que els siguin retornades. 

Consideren que l’Ajuntament no pot amagar els seus errors sota la catifa perquè si els 

que se suposa que han de regular les normes de convivència i fer complir la llei, són 

els primers que les incompleixen, el missatge que es dóna a la ciutadania és, com a 

mínim, incoherent. 

El creixement de l’Hospital, que valoren molt positivament, amb més serveis és un 

luxe, però ha creat una problemàtica d’aparcament que era previsible. L’Ajuntament, 

com a solució, va proposar implantar la zona blava i la zona verda i des que forma part 

de l’Associació de Veïns no ha arribat cap més proposta per part de l’Ajuntament. 

Des de l’Associació es va proposar que es reorganitzés la zona d’aparcament del barri, 

on hi havia zones on es podrien crear més places, i de forma verbal i en alguna reunió 

es va dir que no era una mala idea i que es podia provar, però amb el temps han vist 

que no s’ha complert. 

Diu que no entenen l’obstinació en l’aplicació de la zona blava i verda als barris. En 

primer lloc perquè creuen que no es poden equiparar les zones més comercials de la 

ciutat, en què la zona blava ajuda a regularitzar l’aparcament, amb l’entorn de 
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l’Hospital, ja que els usuaris no hi van per gust, ni van a fer compres. Saben quan 

entren però no quan sortiran. 

El representant de l’empresa que gestiona el pàrquing els va explicar que des d’Althaia 

se’ls havia garantit un número d’usuaris, que no s’estava complint i això els porta a fer-

se més preguntes. Havien fet càlculs, una promesa implícita per part de l’Ajuntament, 

que estava en la zona blava l’entorn de l’Hospital? Perquè això explicaria l’obstinació 

de l’Ajuntament en posar la zona blava.  

El cas és que l’error de càlcul d’una empresa privada no hauria de recaure en les 

butxaques dels ciutadans, perquè no creu que en cas de beneficis els en vagin a donar 

part del pastís. Recorda que l’Ajuntament cada any ha d’abonar a l’empresa que 

gestiona la zona blava a Manresa uns 286.000€ aproximadament i es pregunta si té a 

veure amb la insistència per posar la zona blava al barri. Els errors de càlcul que els 

pagui qui els cometi. 

Afegeix que en l’esmena presentada a la proposició no es fa esment a l’adequació dels 

llocs que, de facto, ja s’utilitzen com a aparcament. Entenen que la seva adequació és 

una despesa complicada d’assumir, però tampoc demanaven que fos immediatament, 

sinó que quedés dins del tracte i que es fixessin uns terminis. 

Diu que el més greu és que han fet desaparèixer l’expressió “aparcament lliure” 

deixant només el terme “aparcament”. Creu que aprovar l’esmena tal com està 

significa donar carta blanca per asseure’s a negociar si zona blava o zona verda. S’ha 

de reorganitzar l’aparcament del barri, pintar-lo tot de color blanc i un cop fet es 

valorarà si realment fa falta algun tipus d’actuació, si fa falta aparcament o no, però 

primer reorganitzar tot l’aparcament del barri, i que sigui lliure, no valen proves pilot de 

verd o blau sinó blanc. 

També entenen que hi haurà hores de màxima afluència de gent a l’Hospital en què hi 

ha problemes per a aparcar i ells mai s’han negat que vingui la Policia Local, ja que 

moltes vegades els han avisat perquè hi ha gent aparcada a les voreres o als passos 

de vianants, i són els primers que ho pateixen. Això no només passa a la Balconada 

sinó als voltants de Sant Joan de Déu. No es tracta de no multar la gent que ho faci 

malament sinó que la multa la faci qui hagi de multar. 

Per acabar diu que en l’assemblea que es va fer a la Balconada va quedar palesa una 

pèrdua de confiança amb l’actual regidora i que creien necessari un relleu al 

capdavant de la regidoria de Mobilitat. 

 

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als regidors signants de la proposició. 

 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 

aquesta proposició no sorgeix de cap dels Grups municipals que l’han signat, sinó de 
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l’Associació de Veïns i de la Plataforma d’Oposició als Parquímetres del Barri de la 

Balconada, i que com a grups municipals s’han limitat a presentar-la, tot i que 

comparteixen bastant l’esperit i el seu contingut. 

Pel que fa a la proposició diu que el president de l’associació de veïns ja ha explicat 

els fets i el sentit de la proposició i que se centrarà en explicar el problema de fons ja 

que creuen que el que està passant no és un fet conjuntural sinó el resultat d’una 

manera de fer gestió pública errònia, que no és exclusiva de Manresa però sí que ha 

arrelat fortament. Bàsicament consisteix en usar els serveis públics, en aquest cas un 

servei essencial, per fer possible l’enriquiment del sector privat. 

Hi ha d’altres casos a Manresa que la CUP ha denunciat reiteradament, com el de 

l’Ateneu les Bases o les obres de La Reforma, que són encara més sagnants ja que no 

només es possibilitava l’enriquiment privat sinó que s’assegurava, perquè en els 

contractes de concessió hi havia uns mínims que asseguraven l’enriquiment privat. 

En el cas de què es tracta això no passa perquè no són ells que ho diuen sinó que la 

Unió Europea es va adonar que aquesta no era una manera correcta de fer les coses i 

ara aquest tipus de contractes serien il·legals perquè no hi ha transferència de risc 

operacional, que vol dir que perquè es pugui fer un contracte de concessió d’aquest 

tipus l’empresa ha de tenir un risc a perdre-hi diners i de la manera que es redactaven 

aquests contractes això no passava. Ara sí que hi ha un cert risc i el fet que hi sigui 

sembla que molesta a l’UTE que es va constituir per a la construcció de l’Hospital. 

Per assegurar aquest benefici i estalviar-se el risc operacional el que fa l’UTE és 

utilitzar els sistemes de l’administració pública per coaccionar els usuaris i forçar la 

gent a aparcar pagant dins del seu establiment. 

El GMCUP entén que s’està davant d’un problema de mala concepció dels serveis 

públics o, en tot cas, un problema econòmic, però en cap cas d’un problema de 

mobilitat de fons. 

Una altra cosa és que el Barri de la Balconada té un problema de mobilitat, però els 

problemes s’han de solucionar amb urgència i fent servir criteris de mobilitat i no de 

benefici econòmic de tres empreses com és el cas. 

La proposició presentada demana en primer lloc que l’Ajuntament retiri aquestes 

multes clarament imposades amb una intenció coercitiva, obviant els criteris de servei 

públic que haurien de guiar les accions de la Policia Local i no seguint uns interessos 

privats. 

En segon lloc es demana que l’Ajuntament i les veïnes busquin solucions al problema 

de mobilitat que realment existeix, des del punt de vista de la mobilitat. 

En tercer lloc es demana que s’intenti rebaixar els preus del pàrquing de l’Hospital per 

adequar-los a un servei públic lligat a un Hospital que és de referència no només per a 

Manresa sinó per a tota la Catalunya central, ja que no s’està parlant d’una zona 

comercial sinó d’un equipament públic. 
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Atès que el president de l’AV ha tret el tema de la zona blava i verda diu que vol deixar 

clar el posicionament del GMCUP al respecte, en el sentit que sempre han defensat i 

defensaran que les zones blaves i també les verdes són una eina molt important i 

vàlida per gestionar la mobilitat.  

Afegeix que quan l’any 2013 es va presentar una moció proposada pels veïns i veïnes 

de la Balconada el GMCUP ja va deixar clara la seva postura favorable a les zones 

blaves i en totes les reunions fetes amb l’AV i la Plataforma d’Oposició als 

Parquímetres han deixat clara aquesta voluntat i no hi estan en contra, ja que és una 

de les poques maneres que té l’Ajuntament per gestionar els problemes de mobilitat 

que pateix la ciutat, tot i que en aquest cas concret creuen que no s’està estrictament 

davant d’un problema de mobilitat sinó d’un conflicte d’interessos. 

Per resoldre aquest conflicte cal partir de criteris de mobilitat i si el que es va a 

defensar són els interessos de les veïnes, veïns i tots els usuaris de l’Hospital de Sant 

Joan de Déu endavant, però si continuen havent-hi els interessos empresarials al 

darrere serà difícil arribar a un acord. 

Una solució justa i duradora és que s’asseguin els veïns i l’Ajuntament, atès que hi ha 

voluntat per les dues parts, i esperen que es pugui arribar a una solució. 

Per totes aquestes raons demanen el vot favorable a la resta de grups municipals. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que se 

centrarà en alguns temes ja que d’altres ja s’han exposat o s’acabaran exposant. 

Diu que sobre aquest tema hi ha uns fets que són contrastats i altres que no ho són 

tant i esperen poder-los aclarir. Un primer exemple d’això és un fet conegut perquè 

abans de parlar de les denúncies voluntàries dels treballadors del pàrquing, l’1 de 

febrer d’enguany va estar a la Balconada perquè un veí li va voler explicar un fet que 

no acabava d’entendre. 

Li va explicar que li havia arribat una multa i que no entenia que tingués la firma d’un 

suposat agent 001. Li explicava que havia anat a la Policia Local a veure què li havia 

passat i que li havien explicat que es tractava d’una denúncia voluntària però que no 

havia fet cap policia sinó una mena d’agent cívic. Pregunta si hi havia agents cívics 

fent aquesta tasca?. Va pensar que era un cas puntual i que si l’Ajuntament tornava a 

tenir agents cívics als barris fent tasques de convivència, s’havien de delimitar bé les 

seves funcions perquè no semblava que fos el més adient que aquests treballadors 

fessin tasques de competència específica de la Policia Local, i que això podia generar 

malentesos que podien no acabar bé en la convivència veïnal d’aquell sector. 

Uns mesos després, per informacions periodístiques, es delimitava l’autoria d’aquelles 

multes del presumpte agent 001 i que les multes es concentraven no només a la 

Balconada sinó també a l’entorn de l’Hospital de Sant Joan de Déu i que les havien fet, 

voluntàriament o no, els treballadors del pàrquing en concessió de l’Hospital. El 001 no 

deixava de ser un codi informàtic per identificar-les. 
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Després es va saber que no es tractava d’unes poques multes, com les que potser des 

del 1998 s’accepten com a denúncies voluntàries, sinó que es parlava de 400 en 

quatre mesos i que la meitat havien acabat amb sanció. 

Aquí és on des del PSC pensen que rau el problema que s’ha generat i és bo que se’n 

parli en el ple perquè algunes coses que han nascut confuses esperen que s’aclareixin 

definitivament. 

Pregunta si la iniciativa de presentar denúncies voluntàries objecte del debat va ser de 

l’empresa que gestiona el pàrquing de l’Hospital i, més enllà de la legalitat reconeguda 

per tothom de la figura de la denúncia voluntària, si al govern ja li va semblar bé que 

es fessin. 

Es pregunta també per què en un principi s’accepta que es presentin, i fins i tot acaben 

amb sanció, i en un moment donat el govern decideix de no gestionar-ne més, si forma 

part d’aquest enrenou la voluntat del govern d’ajudar la concessionària del pàrquing de 

l’Hospital a quadrar números, per compensar la inversió milionària que es va haver de 

fer en la construcció del pàrquing. 

La primera reflexió que el GMPSC vol compartir és que si el que es volia era això, van 

errar en el mètode, ja que cada cosa l’ha de fer qui li toca fer-la, i amb les funcions 

policials més encara. Si el que es volia era posar ordre a la indisciplina d’aparcament 

en l’entorn de l’Hospital, confiar la feina en la denúncia voluntària d’uns treballadors 

d’un pàrquing s’ha demostrat que era un mal mètode.  

S’adreça a la regidora senyora Sánchez per dir-li que el que calia haver fet era 

traslladar policies a la zona i que fossin aquests els que denunciessin, amb la seva 

autoritat i la seva identificació i, com sempre fa, valorar si un vehicle pertorba o no la 

circulació, o si fa una hora que està mal aparcat o només cinc minuts.  

Aquesta és la solució bona i aquesta mena de campanyes són les habituals i les 

correctes, com quan es posen radars per temporades en alguns carrers, o quan es 

donen ordres a la Policia per tal que en un temps determinat es posi més atenció en 

un àmbit de la seva feina i no en un altre. 

Com ha quedat explicitat en l’exposició del president de l’associació de veïns, creu que 

l’Ajuntament hauria tingut la complicitat veïnal, perquè els veïns tampoc en volen 

d’indisciplina de trànsit, i veuen com acaben essent l’ase dels cops dels problemes que 

generen altres i reivindiquen que es facin les millores que permetin una millor 

organització dels aparcaments lliures. 

Aquestes millores, que també es van aprovar l’any 2013, a les quals fa referència 

l’esmena, encara estan per arribar. 

El GMPSC pensa que la proposició posa solució a la problemàtica generada i 

demanda un gest, que s’anul·lin les denúncies que no han estat fetes directament per 

un policia, que es faci taula rasa amb el que ha passat i fer-ho tot i la limitació legal. 
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Per això estava explicitat en la proposició el mandat específic d’aquest ple per fer-ho. 

No cal que es recordi que aquest ple ha aprovat aquest mandat altres qüestions que 

vorejaven la il·legalitat i que tots plegats han assumit democràticament perquè era el 

mandat majoritari; i si es fa per a segons què pensen que també es pot fer en aquest 

cas, i que es portin a terme les obres de millora necessàries al barri com demana el 

punt 2 de la proposició. 

Un cop fetes, continuar afrontant el futur amb diàleg i sobretot en una confiança mútua 

que s’ha de recuperar -perquè no hi és del tot-, entre Ajuntament i veïns. 

Si l’equip de govern fa gestos com el de millorar l’entorn i anul·lar les multes 

imposades, segur que el futur es podrà afrontar sense prejudicis i en benefici de tots i 

totes. 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que com 

que la proposició ja parla per sí sola i les veïnes demostren la seva capacitat 

d’autodefensa, el seu grup municipal farà ús del torn de paraula per posar sobre la 

taula una determinada visió de la ciutat, sotmesa als designis dels beneficis 

empresarials. 

Aquest cas és la cristal·lització de com una determinada manera de fer política se li 

acaba escapant de les mans per l’ambició de les empreses. No ha fet falta molta 

pressió perquè l’UTE digui en veu alta i sense cap vergonya “Nosaltres estem aquí per 

guanyar calers”.  

S’adreça als empresaris sense escrúpols per dir-los que el que aquí s’està gestionant 

no hauria de ser, sota cap concepte, un negoci sinó un servei i pregunta si coneixen la 

diferència, cosa que dubta. 

La salut no és un negoci, ni la salut ni les persones que, amb alegria, esperança, 

tristesa o desesperació, les acompanyen a una visita a l’Hospital d’àmbit comarcal. 

Si es vol una més alta ocupació del pàrquing que baixin preus i deixin de jugar amb les 

persones. 

Demana a l’equip de govern que deixi de lliurar la ciutat a les mans dels interessos 

empresarials, que deixin de confiar en les falses bones intencions d’aquests 

depredadors que no tenen cap altre interès que maximitzar els seus beneficis. Qui 

afavoreix aquests interessos per sobre dels de les ciutadanes n’és còmplice. 

L’UTE formada per Abantia, Construccions PAI, Cots i Claret i Constructora d’Aro, ha 

pervertit una fórmula cívica per defensar els seus propis interessos i l’equip de govern, 

per omissió, ho ha permès. Ara és el seu torn de triar, empresaris o veïnes. 
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A continuació l’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Seguretat 

Ciutadana i de Mobilitat perquè defensi l’esmena presentada per l’equip de 

govern. 

 

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana i de 

Mobilitat, manifesta el seu agraïment al senyor Torrejón per haver facilitat la 

comunicació en les reunions mantingudes, i lamenta alhora la pèrdua de confiança. 

Anuncia que han presentat una esmena a l’esmena presentada anteriorment a la 

proposició, per tal de buscar el màxim consens i recuperar el consens que va tenir 

aquest Ple el passat 21 de novembre de 2013, i que es proposa afegir com un atès 

més a la proposició, que diu: 

“Atès que al Ple de 21 de novembre de 2013 es va aprovar una proposició a favor de 

la millora de la mobilitat i l’aparcament del barri de la Balconada amb els vots 

favorables de CiU, ERC, PSC i CUP; el que suposa un suport molt majoritari dels 

grups municipals d’aquest Ajuntament.” 

Diu que ha de respondre a moltes preguntes que han formulat els intervinents i 

començarà pel senyor González quan es referia que no s’han complert els acords 

previstos.  

Explica que gràcies a aquella proposició, durant aquest temps, s’ha avançat en moltes 

qüestions relacionades amb el transport públic, sobretot l’urbà, ja que s’està parlant  

de freqüències cada set minuts i mig al Barri de la Balconada, i també del servei 

interurbà amb els municipis del Bages Sud que arriben a la nova parada de l’Hospital. 

Pel que fa a les preguntes del senyor Torrejón diu que la proposició parla de l’agent 

001, i en l’esmena també hi consta, i que, com ja va explicar en el seu dia, un cop es 

va buscar informació va explicar que desconeixien què volia dir 001 en el moment de 

les primeres reunions, i un cop buscada es remunta a l’any 1998.  

Diu que no és que es vulgui tirar pilotes fora perquè és important saber-ho, perquè al 

darrere hi ha un problema informàtic i que en el seu dia es va decidir codificar-ho 

d’aquesta manera i s’ha mantingut així, no és un defecte de forma, però s’ha de 

millorar –i també ho incorpora l’esmena-, perquè en la proposició no hi sortia.  

S’explica com una cosa que no és correcta a parer dels qui la subscriuen, però no es 

demana que es corregeixi i l’equip de govern, en l’esmena, proposa afegir un altre atès 

on es demana que es corregeixi perquè, cal garantir la transparència amb la 

ciutadania.  

L’Ajuntament no pot esperar que un ciutadà dedueixi que un 001 és una denúncia 

voluntària, però tampoc pot fer el que ha llegit el senyor Torrejón sobre el procediment 

sancionador, quan ha esmentat algun article, però l’article 7 de l’RD 320/1994, que 

explica com s’ha de fer.  
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A més a més, cal afegir que s’ha de tenir en compte la Llei de protecció de dades que 

diu que no es poden facilitar les dades de qui ha denunciat, sinó que quan la persona 

que presumptament ha comès la infracció presenta al·legacions quan l’Ajuntament 

està obligat a facilitar aquesta informació, i així s’ha fet. 

Una altra qüestió que plantejava el senyor Torrejón són les poques denúncies que diu 

que hi havia a la Balconada. Recorda que cal tenir present les dades següents: Carrer 

Sant Joan de Déu: 10.700 vehicles diàriament que es desplacen, 6.200 en sentit 

Hospital i 4.500 en sentit Pont de Vilomara, vehicles de Manresa i comarca com a 

mínim. 

Sobre el fet de si les denúncies voluntàries són legals o no diu que ho preveu la Llei de 

trànsit i l’Ajuntament està obligat a tramitar qualsevol denúncia que aporti un ciutadà o 

un agent de la Policia, i que ho fa amb una prova i l’Ajuntament té l’obligació de 

tramitar. 

També es qüestiona si les denúncies han estat tres o quatre mesos i per què no es 

van aturar, diu que cal que quedi clar que a cap persona se la convida a fer una 

denúncia voluntària. Hi ha ajuntaments que ho publiciten a les seves webs i Manresa 

mai ho ha fet perquè és una arma de doble tall que al final el que fa és amagar un 

conflicte.  

L’Ajuntament ho va començar perquè estava obligat a fer-ho i ho va aturar perquè va 

ser conscient que hi havia un conflicte, no pel nombre elevat o baix de denúncies, ja 

que mirant enrere fins arribar al 1998 s’han trobat qüestions similars a la d’ara, que 

s’haurien d’haver millorat, però en cap moment se li ha passat pel cap que les 

persones responsables en aquell moment ho fessin de mala fe o per amagar res, sinó 

que no n’eren conscients, com ha passat ara. Demana no jugar a llençar-se pedres 

perquè cal mirar endavant i ho diu en referència a alguna de les intervencions dels 

grups polítics. 

Quant als acords, el primer demana que s’anul·lin totes les denúncies, però 

l’Ajuntament no ho pot fer perquè és prevaricació, són denúncies imposades i repeteix 

el tema de la càrrega de la prova. Com deia el senyor González en una conversa, el 

que no solucionen les lleis ho pot solucionar la política, està d’acord, però s’estaria 

prevaricant. Creu que el millor és revisar d’ofici cadascuna de les denúncies. Potser 

pensaran que això ja es devia fer en el moment que es van presentar 400 i escaig i se 

n’han tramitat 198, però es pot tornar a fer perquè encara ara hi podria haver 

inconcrecions i si es fa d’ofici no cal que ningú ho demani. 

Quant al segon punt creu que al final acaben dient tots el mateix i s’estan 

comprometent fins on poden fer-ho. Pel que fa a la resta, el senyor Torrejón ha parlat 

de zona verda, zona blava, l’Ajuntament no parla de colors, ni tan sols d’aquests 

instruments, el senyor Torrejón ha parlat de solar, l’Ajuntament parla d’aparcament 

dissuasiu i segurament ho compartiran tot, però ho han de fer en el context que toca i 

és el que anuncia l’esmena de substitució, com s’ha ofert en les reunions tant amb la 

Plataforma com amb l’Associació. 
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L’esmena proposa substituir l’acord segon pel següent redactat: “L’Ajuntament de 

Manresa consensuarà abans que acabi l’any 2016 amb l’AV de la Balconada i la 

Plataforma d’Oposició als Parquímetres de la Balconada, un pla d’ordenació dels 

espais destinats a l’estacionament”.  No es diu ni com ni de quins colors. “El Pla 

establirà i periodificarà les actuacions per millorar l’estacionament al barri”. S’està dient 

el mateix, no es poden prendre compromisos que serien un greuge comparatiu 

prendre’ls ara respecte a la resta de barris de la ciutat. 

Finalment, s’afegeix un punt per modificar o millorar tot allò que no s’ha fet prou bé, 

com és la modificació del 001. 

Demana el vot favorable i recuperar l’esperit del 21 de novembre de 2013, per avançar 

en un conflicte que demana la reordenació del barri, aprofitant que tots els 

protagonistes hi són per fer-ho possible. 

 

L’alcalde dóna la paraula al Grup Municipal de Ciutadans per tancar la primera 

ronda d’intervencions. 

 

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que com a 

membres d’aquest consistori aquesta situació els ruboritza per diversos motius. En 

primer lloc perquè la senyora Olga Sánchez demana recuperar l’esperit del 2013.  

Pregunta què se n’ha tret d’aquest esperit, ja que l’Ajuntament va arribar a un acord 

entre Convergència, Esquerra, PSC, la CUP, en què s’anaven a fer coses, però li 

sembla que no s’ha fet res.  

Es pregunta a quin acord s’arribarà avui, si a un altre d’igual. Creu que cal 

comprometre’s molt més i ser més seriosos i no tirar pilotes fora. 

Els grups que signen aquestes proposicions haurien de fer-ne un seguiment i els 

ciutadans de la Balconada són ciutadans de primera i tenir-los en compte. 

Com a responsable d’una regidoria diu que s’ha de saber el que se signa i no val 

signar tot el que es posa damunt la taula, perquè allò que no està en forma, sí en el 

fons però no en la forma, no s’ha de signar. 

L’article 5 és molt clar i el senyor Torrejón ho ha explicat bé: identificació del vehicle 

que cometi la infracció, identitat del denunciat, relació circumstanciada, data, professió 

i domicili del denunciant. Quan aquest sigui un agent de l’autoritat es podrà substituir 

pel seu número de placa. Això no passava, curiós, igual s’arrisca que l’enviïn al club de 

la comèdia, a Londres tenen l’agent 007 i aquí el 001. 

Molts ciutadans s’han vist en una situació d’indefensió en què l’Ajuntament ha acceptat 

unes denúncies que no complien amb els requisits establerts i defensant els interessos 

d’una empresa contra els interessos dels manresans i manresanes. 
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Demana que aquest ple voti a favor però que el que s’aprovi es porti a terme, que 

s’ordeni i que es parli de colors també, i que si es vol blanc que s’hi posi. L’espai és el 

que és, però si a més del poc espai s’hi posen zones verdes –que hi han de ser-, 

també s’ha de conviure amb zones d’aparcament. 

Cal donar una solució a aquesta problemàtica que no només pateixen els veïns sinó 

que qualsevol de nosaltres ens podem trobar amb la necessitat d’anar a l’Hospital per 

raons diverses. 

Ciutadans votarà favorablement i demana que es faci una mena de taula de seguiment 

en què hi hagi contacte directe per solucionar aquesta problemàtica. 

 

L’alcalde dóna un segon torn de paraula als grups intervinents i al representant 

de l’AV de la Balconada. 

 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica al senyor 

Rojo que quan es parla de zones verdes no s’està parlant d’arbres ni jardins sinó de 

zones d’aparcament, però quan es parla de zones blaves i verdes s’està parlant de 

zones d’aparcament. 

Aprofita el torn de rèplica per explicar el sentit del seu vot i per explicar el que ha 

passat amb la moció anterior. 

El GMCUP, com deia el senyor Torrejón, també creu que les entitats haurien de poder 

presentar mocions sense el suport de cap grup municipal, però ells s’ofereixen a fer-ho 

estiguin o no d’acord amb les mocions. 

Diu que en aquest cas sí que estan d’acord amb les demandes i s’han compromès a 

votar el mateix que voti l’Associació de Veïns i la Plataforma contra els parquímetres. 

Pel que fa a la moció anterior diu que passava el mateix i per això hi ha hagut un 

moment de confusió quan la CUP havia parlat amb UCFR i els havien dit que ells 

consideraven que havien de votar en contra de l’esmena. A l’hora d’explicar-ho el que 

volien dir és que ells es conformaven amb l’esmena perquè era l’únic que es podia 

tenir, però no estaven d’acord amb el sentit de l’esmena. 

El GMCUP davant del moment de confusió han optat per abstenir-se, però que quedi 

clar que la voluntat és compartir el posicionament dels proposants de la moció, i si no 

hi ha un canvi d’última hora que també estan en contra de les esmenes proposades la 

CUP hi votarà en contra atès que comparteix plenament els seus arguments. 

En primer lloc perquè continuen pensant que, tot i l’explicació de la regidora, cal retirar 

les multes, que no és un problema de prevaricació sinó de voluntat política. Si s’admet 

l’error hi pot haver un compromís polític de retirada de les multes i creuen que estaria 

bé reconèixer que aquest procediment coercitiu, que no es basa en l’interès general de 

la gent que aparca sinó en l’interès particular d’una empresa, no és el correcte i caldria 
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fer-hi una altra cosa, i cal també deixar constància que l’UTE ha actuat malament 

perquè posa per davant de les necessitats d’aparcament i de la gent que va a 

l’hospital, els seus interessos empresarials. 

Per tant, perquè ho volen els promotors de la moció, però també perquè la CUP 

comparteix l’argumentari, votaran en contra de l’esmena presentada per l’equip de 

govern, tant la primera com la que la modificava, i continuaran votant a favor de la 

seva moció. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, reconeix a la 

regidora senyora Sánchez que s’ha avançat en matèria de transports però que ell es 

referia que sobre el pla de millora d’aparcaments no s’havia avançat. 

Diu que el punt 3 de la moció que s’ha presentat és idèntic al punt 6 de la moció 

anterior. 

Quan la senyora Sánchez diu que no es publiciten les denúncies voluntàries, que són 

legals, però que les van acceptar i que després es van aturar perquè hi havia conflicte i 

no eren conscients del que podia passar en el moment en què... Diu que són frases 

que ha anat prenent nota mentre les deia.  

Així mateix, li avança que la informació que hi ha en els atesos, alguns dels quals 

modifiquen, diu que les negretes són textuals de l’acta de la Comissió d’Hisenda i 

Governació en què va parlar sobre aquest tema. 

Al GMPSC li agradaria que quedés clar que estaran d’acord que les denúncies de 

trànsit les han de fer els policies i que qualsevol altra fórmula és excepcional, pot ser 

legal, però excepcional, i la denúncia voluntària estan segurs que està feta i pensada 

per al cas puntual, per al veí que cada dia algú li aparca davant del seu gual, o per al 

ciutadà que cada dia veu algú que fa la mateixa infracció. Al Passeig de Pere III 

sempre hi ha cotxes aparcats i algú es pot afartar algun dia i fer aquesta denúncia 

voluntària puntual, no està feta, ni pensada, ni com ha dit publicitada, com a ley de la 

selva, tothom que vegi una denúncia possible que la faci que veurà que bé que anirà la 

ciutat. 

Creu que si algun dia s’arriba a fer l’important és que es faci, però primer que es posi 

en els programes electorals. Que es digui a la ciutadania que es promourà la denúncia 

voluntària i qui voti ja ho sap, i si guanya ho podrà fer, però no recorda cap programa 

electoral dels grups presents que ho prevegi. 

Pren nota i a partir d’ara li diran prevaricació o prepotència a qualsevol cosa que 

s’aprovi en aquest Ple, o en Junta de Govern, amb informe tècnic o jurídic en contra.  

El GMPSC confia que la revisió que faran de les multes serveixi per fer aquella taula 

rasa que proposava per guanyar-se de nou la confiança veïnal que en aquests 

moments encara no té. 
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El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que una de les 

formes d’apropar postures amb l’Associació de Veïns i amb la Plataforma en contra 

dels parquímetres no hauria de consistir en un xoc frontal sinó en utilitzar la imaginació 

per buscar procediments en els quals es puguin posar d’acord. 

Un motiu, sense que sigui prevaricació o prepotència, podria ser deixar prescriure les 

multes. No sap si es pot fer però segur que hi ha mecanismes administratius suficients 

per arribar a acords que puguin satisfer ambdues parts. 

El GMDM demana que l’equip de govern, l’Associació de Veïns i la Plataforma posin 

en marxa tota la seva imaginació de consens i de diàleg per arribar a una situació 

satisfactòria i que suposi el mínim problema possible per a tots. 

 

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana i de 

Mobilitat, respon al senyor Rojo que s’ha parlat de protecció de dades i repeteix que 

no es poden enviar les dades de la persona que denuncia. 

Recorda que sobre el 2013 ja ha dit que les mesures respecte als acords de la moció 

s’han anat treballant i no es vol allargar més, parla del transport públic per no entrar en 

altres temes com senyalització. 

Agraeix al senyor González que li recordi la feina que han de fer i tot això que ha dit li 

assegura que Policia Local ho va fer, amb presència, amb campanyes i, tot i així 

encara ha sentit que continuen havent-hi queixes per indisciplina viària a la zona, però 

és que és lògic, ja que s’està parlant de 10.500 vehicles diaris pel carrer Sant Joan de 

Déu. 

No vol entrar en polèmiques sinó avançar plegats, tal com diu l’esmena de l’equip de 

govern, i com ha explicat, és un tema de voluntat. 

Pregunta al senyor González si podria posar la mà al foc que això que està explicant, 

que ha passat ara amb aquest número de denúncies, segons ell altíssim, però que en 

realitat són 189, si d’aquí fins el 1998 això no havia passat mai amb un altre conflicte 

de trànsit. Li diu que faci una mica de memòria perquè el que no s’ha de fer és treure  

draps bruts i demana avançar plegats. 

 

L’alcalde recorda que cadascú consumeixi la seva intervenció, però no cal que 

es vagin interpel·lant per no dificultar la gestió de la sessió. 

 

La senyora Olga Sánchez aprofita per respondre a la pregunta sobre la presència 

policial a la Balconada per dir que s’han detingut dues persones responsables de 

robatoris en bars de la Balconada i la Font dels Capellans, i agraeix la presència de 

tothom.  



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 37 

 

 

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu a la senyora 

Sánchez que entén el tema de la protecció de dades, però ha sentit dir que si s’al·lega 

sí que es pot dir, en canvi si no s’al·lega no es pot dir. Creu que la protecció de dades 

ha de ser tant amb al·legacions com sense. 

Diu que potser s’equivoqui, però el que sí sap és que hi ha un article 5 que diu com ha 

d’estar registrat i el que no està clar és que un agent 001 provoqui que s’arribi a la 

confusió i a la indefensió del denunciat. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu a la senyora 

Sánchez que no pot posar la mà al foc perquè no hagi passat en algun moment 

d’alcaldia Socialista, i que si li vol explicar que ho faci i en quin context es va produir 

perquè no recorda haver vist mai informacions al diari.  

Afegeix que si en els set anys que va ser cap de Gabinet alguna vegada es va produir 

un fet similar, no té cap inconvenient a reconèixer-ho si li diu en quin moment va 

passar. 

Insisteix que creu que han estat prou propositius en aquest incident i que han intentat 

que el govern se’n surti i pugui resoldre aquest atzucac per poder fer la taula rasa a 

què feia esment, i que permeti negociar el futur del barri en un tema que genera molta 

controvèrsia al barri de la Balconada. 

 

El senyor José Torrejón, en representació de l’Associació de Veïns de la 

Balconada, intervé per fer uns aclariments en el sentit que entenen que no es pot 

posar una denúncia de cop i volta, però sí que s’hauria de dir que aquesta és una 

denúncia voluntària i que no està feta per un agent, perquè el que dóna a entendre és 

que ha estat un agent i se suposa que els agents saben el que fan. 

Quan es diu que no es parla de zones blaves o zones verdes, diu que el mes de febrer 

tenir una reunió amb un regidor per parlar d’altres temes i ja li va insinuar que haurien 

d’asseure’s a parlar de zones verdes i blaves. Potser ara no es vol dir però a ell ja li 

han avançat i es va posar en contacte amb les entitats del barri perquè se 

n’assabentessin. 

Pel que fa al fet que no es poden retirar les multes perquè hi ha una prova, que és la 

fotografia, pregunta si una fotografia és una prova irrefutable. Algú pot dir que el 

propietari del cotxe no estava al costat ajudant algú que hagués pogut caure a terra?. 

No és una prova irrefutable, no se sap si aquell cotxe estava parat i el propietari havia 

sortit un moment pel que fos. Considera que la prova tampoc és un fet definitiu. 

Volen deixar clar que creuen que s’han de retornar totes les multes i que en la moció 

aprovada hauria de constar que la regularització de l’aparcament del barri de la 
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Balconada hauria de ser com a aparcament lliure, ja que si no és així a l’hora d’aplicar-

ho es pot  interpretar de moltes maneres i creuen que ha de dir “aparcament lliure”, i 

tot el que no porti aquesta acotació seria ambigu i donar problemes. 

 

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana i de 

Mobilitat, intervé per mostrar el seu agraïment al senyor Torrejón perquè aquest és el 

caràcter d’aquests dies de reunió. Creu que en aquest sentit s’ha avançat i que 

l’esmena convida a seguir fent-ho d’aquesta forma i a fer-ho plegats. 

Pel que fa a alguna pregunta que s’ha plantejat ja la comentarà després, però una 

prova irrefutable no és una fotografia, però sí que ho és una infracció, i les al·legacions 

són per explicar la fotografia.  

Acaba la intervenció agraint la presència dels veïns. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 

presentada pels GMCDC i GMERC a la proposició 7.2, i el ple l’aprova per 14 vots 

afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC i 1 Sr. Miquel Davins) i 9 vots negatius (3 

GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s 1 GMDM). 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2, amb l’esmena incorporada, i el ple 

l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat 

el següent: 

 

“Atès que, segons que ha reconegut l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa, 
entre els mesos de novembre de 2015 i març de 2016 es van rebre un total de 404 
denúncies voluntàries per part de la UTE que gestiona el pàrquing de Sant Joan de 
Déu sobre  vehicles que considerava que estaven mal estacionats a l’entorn de 
l’Hospital. 
 
Atès que de les 404 denúncies rebudes; com a mínim 189 van acabar sent “denúncies 
efectives” per part de la Policia Local i, per tant, van acabar en sanció econòmica. 
 
Atès que les denúncies quedaven registrades com si les hagués efectuat l’agent 001, 
que és el codi que agrupa, des de com a mínim l’any 1998, totes les denúncies que no 
tenen un agent de la Policia Local assignat. 
 
Atès que aquest suposat agent 001 no existeix a la plantilla de la Policia Local; i que, 
per tant, les denúncies han estat notificades sense un agent real assignat, cosa que ha 
causat confusió. 
 
Atès que l’equip de govern va decidir aturar aquest procediment el març passat davant 
de l’acumulació d’aquestes denúncies. 
 
Atès que al Ple del 21 de novembre de 2013 es va aprovar una proposició a favor de la 
millora de la mobilitat i l’aparcament del barri de la Balconada amb els vots favorables 
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de CiU, ERC, PSC i CUP; el que suposa un suport molt majoritari dels grups 
municipals d’aquest ajuntament. 
 
És per tot això que els grups municipals sota signants proposen l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 

1. L’Ajuntament de Manresa, davant dels dubtes plantejats, revisarà totes les 
denúncies tramitades pel procediment de denúncia voluntària objecte d’aquesta 
proposició per garantir la correcta aplicació de la normativa vigent. 

 
2. L’Ajuntament de Manresa consensuarà abans que acabi l’any 2016 amb l’A.VV. 

de la Balconada i la Plataforma d’Oposició als Parquímetres de la Balconada 
un pla d’ordenació dels espais destinats a l’estacionament. El Pla establirà i 
periodificarà les actuacions per millorar l’estacionament al barri. 

 
3. El Govern de Manresa seguirà interlocutant amb les associacions promotores 

d’aquesta proposició i els gestors de l’aparcament de l’Hospital de Sant Joan 
de Déu per tal que es revisin a la baixa les actuals tarifes i/o s’estableixin 
bonificacions específiques per a determinats casos que s’acordin. 

 
4. L’Ajuntament de Manresa modificarà el sistema de codificació de les denúncies 

voluntàries per tal d’evitar confusions.” 
 
 
7.3 Proposició dels Grups Municipals de Democràcia Municipal (DM) i la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per a la petició d’indult d’Andrés 
Bódalo Pastrana, dirigent del Sindicato Andaluz de los Trabajadores 
(SAT), regidor de Podem i activista social. 

 

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de DM i la CUP, de 13 de 

juny de 2016, que es transcriu a continuació: 

 
“Al llarg dels anys de crisis econòmica, política i social que estem vivint, en els que 
s’han aplicat de forma generalitzada polítiques regressives, d’austeritat amb grans 
retallades socials i laborals, així com un retrocés en drets i llibertats, moltes persones 
i/o famílies han vist com la seva situació es deteriorava dia a dia, quedant-se sense 
treball, sense habitatge, sense sanitat, sense pensions, sense educació, sense futur i 
sense vida. Aquests fets suposen una vulneració dels Drets Humans i dels drets 
fonamentals de les persones. 

A part hem de sumar la important lacra de corrupció que impregna totes les 
institucions d’aquest país i com aquesta afecta la nostra economia i a la nostra salut 
social i democràtica. 

En front aquesta situació, la classe treballadora s’ha vist obligada i legitimada a 
respondre a través de la protesta social i l’acció dels moviments socials, així que, 
diferents col·lectius, s’han organitzat per a poder frenar totes aquestes polítiques que 
danyen greument “ l’estat del benestar”, en un clar exercici de compromís amb la 
nostra societat, defensant al carrer els drets i llibertats usurpats per les altes esferes 
d’aquest país  
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Al nostre país es multipliquen les vagues, manifestacions, ocupacions, concentracions 
i tot tipus d’iniciatives i mobilitzacions socials. A la vegada que s’intenta comunicar als 
responsables polítics, que no tenen carta blanca per fer amb el nostre mandat electoral 
el que vulguin i que és la seva obligació lluitar, defensar i respectar escrupolosament 
els drets fonamentals de tots i totes les ciutadanes, com el dret al treball, a la salut, a 
la vivenda, a la protecció integral dels ciutadans, a la protecció integral dels ciutadans i 
“poner toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, 
subordinada al interés general” tal i com indica l’article 128.1 de la CE. 

En aquest sentit, Andrés Bódalo, regidor per Podem a l’Ajuntament de Jaén, dirigent 
del “Sindicato Andaluz de Trabajadores” (SAT), i activista, com centenars d’andalusos i 
andaluses ha estat al carrer defensant principalment el món rural a la província de 
Jaén i al conjunt d’Andalusia. On milers de jornaleres viuen en una greu situació de 
precarietat i pobresa, ja que l’accés a la terra és impossible (el 50% de la terra 
cultivable es troba en mans del 2% de propietaris cacics) el fet que se li suma 
l’explotació laboral en els “tajos”, a tot això cal afegir la quasi impossibilitat d’accedir 
durant molts anys de mala collita, al subsidi agrari per no poder ajuntar l’injust requisit 
de les peonades. Això fa que centenars de jornaleres i jornalers s’agenollin davant els 
patrons i alcaldes per poder aconseguir les peonades suficients per accedir a l’almoina 
del subsidi agrari.  

L’any 2012 va ser un d’aquests anys de collita molt dolenta on el SAT va exigir la 
retirada del requisit de les “peonades”, i es va realitzar una campanya de mobilització. 
Quasi mig centenar de Jornalers/es es van tancar a la casa de la cultura de Jodar per 
exigir la retirada del requisit i un pla especial de feina rural. La resposta de 
l’Ajuntament de Jodar va ser enviar la Guàrdia civil per al seu desallotjament malgrat 
les reiterades peticions de reunió realitzades pels jornalers/es a l’equip de govern de 
Jodar. Després del desallotjament les jornaleres van anar a les portes de l’ajuntament 
a seguir la seva protesta i es va produir una topada pacífica, on en cap moment hi va 
haver cap agressió, mesos després Andrés Bódalo va ser denunciat pel PSOE de 
Jodar per agressió al tinent d’alcalde, un fet rotundament fals, corroborat per centenars 
de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil.  

Andrés Bódalo, pare de tres fills/es i avi, es troba ara mateix empresonat injustament i 
fa front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar 
la protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i 
defensar els drets de milers de jornaleres d’Andalusia,  

Per tot això exposat, en nom del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) i el grup municipal Democràcia Municipal proposem al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 

1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, manifesta el seu rebuig a la condemna 
imposada per l’Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés Bódalo 
Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena d’anomalies jurídiques.  

2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa insta a l’Audiència Provincial de Jaén a 
deixar lliure de càrrecs i en llibertat al regidor Andrés Bódalo Pastrana. I al 
tribunal suprem Tribunal Suprem que admeti el recurs d’empara contra la 
sentència. 

3. L’Ajuntament de Manresa, acorda sol·licitar al Govern espanyol que es 
concedeixi l’indult a Andrés Bódalo Pastrana. 
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4. Que es notifiqui la resolució del Ple d’aquest Ajuntament a Andrés Bódalo 
Pastrana, al Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l’Ajuntament de Jodar 
(Jaén), al Parlament Andalús, i al Govern d’Espanya.” 

 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Cumplido Mora, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac. 

 

El senyor Jordi Cumplido Mora, en representació de l’Associació Cultural 

Batzac, passa a llegir un fragment del comunicat que donaven a la premsa arran de 

l’empresonament del Sr. Andrés Bódalo, una mostra més de la injustícia de la justícia 

d’aquest país i de la persecució dels moviments socials i de la seva criminalització. 

Explica que fa dos anys, emmarcat en la festa major alternativa de Manresa, a la plaça 

Sant Ignasi Malalt, es van poder escoltar les paraules d’Andrés Bódalo, responsable 

del Sindicato Andaluz de Trabajadores a Jaén, que va parlar de la necessitat 

d’organitzar-se i d’unir els sectors en lluita per avançar en la recuperació dels drets 

usurpats i combatre la injustícia social, a més de mostrar la seva solidaritat amb les 

lluites del poble català. 

El Sindicato Andaluz de Trabajadores és un dels sindicats més represaliats a tota 

Europa. Aquest és un dels pocs sindicats que lluita pel que les treballadores i els 

treballadors realment necessiten, terres, alimentació, material escolar per als fills, etc. 

En el sistema semifeudal que impera encara a Andalusia, els jornalers viuen en una 

greu situació de precarietat, ja que l’accés a la terra és impossible, la meitat està en 

mans del 2% dels propietaris, els señoritos, i en els anys de males collites es veuen 

obligats a requerir com si es tractés de demanar almoina, les anomenades peonades, 

per accedir al subsidi agrari. 

L’any 2012 una cinquantena de jornalers es va tancar a la Casa de la Cultura de 

Jódar, a la província de Jaén, per reclamar la retirada del requisit de les peonades i un 

pla d’ocupació rural. La resposta de l’Ajuntament va ser enviar la guàrdia civil per 

desallotjar els camperols que es van dirigir al consistori per protestar de manera cívica. 

Malgrat que no hi va haver violència física, i que de fet les imatges constaten que 

Andrés Bódalo, megàfon en mà, intentava pacificar els jornalers i mantenir la calma. 

Mesos després l’equip de govern, en mans del Partit Socialista Obrer Espanyol, va 

denunciar-lo per una suposada agressió al tinent d’alcalde. Malgrat que les versions 

policials, tant de la policia local com de la guàrdia civil es contradiuen, i que les 

imatges avalen la versió de la defensa, l’Andrés Bódalo va ser condemnat a tres anys i 

mig de presó. 

Andrés Bódalo, com a responsable del SAT a Jaén i recentment també regidor de 

Jaén en Común a l’Ajuntament de Jaén, havia guanyat rellevància pública i pes en la 

direcció dels moviments socials a Andalusia. 
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Per això consideren que la sentència pren un caràcter exemplificant en un pas més 

cap a la repressió del sindicalisme combatiu i la protesta social. 

 

L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals que han presentat la proposició. 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que en 

aquest assumpte s’ha intentat dirigir la discussió al fet que l’agressió ha de ser 

castigada per tal de situar el focus en l’aspecte penal, però en realitat el que fan és 

distreure l’atenció per no admetre que es tracta d’un assumpte polític, ja que l’atestat 

policial no reflexa cap violència ni molt menys cap agressió. 

Ens trobem davant un cas de desprestigi de la lluita social al carrer perquè quedi clar 

que la violència només pot ser unidireccional, dirigida i justificada, del poder cap els 

dessota, cap els de sempre. 

Diu que cal posar-hi remei i demana el vot favorable. 

 

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que abans 

d’entrar en la defensa de la moció diu que cal fer algun comentari que té relació amb la 

moció que es presenta, sobretot parlant de l’excusa de la senyora Sánchez sobre el 

que es demanava per part del senyor Torrejón, del per què hi havia tanta policia local i 

mossos d’esquadra a l’Ajuntament, potser ara ja no.  

Diu que no en tots els plens hi ha tanta assistència com avui i celebren que sigui així, 

però no acaben d’entendre és la utilització de l’assistència de la policia local i els 

mossos en funció del públic que hi assisteix. 

En resposta a la intervenció que ha fet el senyor Torrejón diu que no sempre que la 

sala està així de plena hi ha tanta presència policial, i diu que no poden dir que no. No 

acaben d’entendre per què això és així i demanen una explicació a l’equip de govern. 

Pel que fa a la proposició diu que el que es pretén és donar a conèixer un cas més de 

repressió per motius polítics, i sobretot solidaritzar-se amb el Sr. Andrés Bódalo i el 

SAT. 

Creu que el Sr. Jordi Cumplido ha explicat molt bé quins van ser els fets que van 

portar a empresonar un sindicalista del SAT. Repeteix: un dels sindicats més 

represaliats de tota Europa, un dels pocs sindicats que realment treballa i fa la feina 

que realment hauria de fer un sindicat, representar els treballadors i treballadores. 

Remarca que les versions policials es contradiuen entre el que diu la policia local i la 

guàrdia civil, les imatges avalen la versió de la defensa, però tot i així ha estat 

condemnat a tres anys i mig de presó i encara hi està. 
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Afegeix que creuen que és de rellevància parlar dels catorze sindicalistes del SAT que 

el 16 de maig van començar una vaga de fam que ha durat 27 dies a la plaça del Sol 

de Madrid, que van haver d’aturar pels problemes de salut que presentaven diverses 

companyes i companys. El Servei social d’atenció municipal a les emergències socials 

de Madrid ja feia dies que havien dit que havien d’abandonar per problemes de salut. 

Quan van complir els 25 dies l’abast ja passava pel 70% de les companyes en vaga de 

fam. Afegeix que la filla d’Andrés Bódalo va haver de ser hospitalitzada per un atac 

d’ansietat més totes les causes produïdes per la vaga de fam i finalment, al cap de 27 

dies, el SAT va decidir aturar aquesta vaga de fam. 

Diu que el Campamento Libertad, tal com es coneix l’espai de la plaça del Sol on feien 

la vaga de fam, remarquen que continua i que s’uneix a la lluita per la terra. 

El GMCUP diu que aquest és un altre de tants i tants casos de presos polítics que 

requereixen de la solidaritat de tots. 

Demana el vot favorable a la proposició. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que en 

aquesta mena de temes, en no tractar-se d’una estricta competència local, el GMPSC 

ni tan sols acostuma a debatre, tanmateix pensen que cal justificar per què el seu vot 

serà contrari a la proposta. 

Diu que al PSC no li agrada gens que el Sr. Andrés Bódalo Pastrana estigui a la presó, 

a qui va tenir l’oportunitat de conèixer durant la seva estada a Manresa i en cap 

moment li va semblar una persona violenta. També és cert que el va conèixer en un 

entorn gens hostil i és lògic que li caigués bé. 

Però la sentència és la que és i el Sr. Bódalo està a la presó, no només pels fets 

narrats a la proposició, sinó perquè acumulava un seguit de sentències prèvies que 

són les que realment l’han acabat portant a la presó. 

La raó del vot contrari del PSC, que espera que s’entengui, és que els fets relatats en 

la proposició obvien un altre nom protagonista en la història, que és el del Sr. Juan 

Ibarra, un regidor de poble, de Jódar, que també va ser trist protagonista d’aquell 

incident. Un regidor com els de Manresa, que en apropar-se a l’ajuntament va sentir 

textualment: “Ahí viene el Ibarra, vamos a por él”, i que uns mesos després va 

renunciar a la política. 

El GMPSC pensa que el fet més rellevant és que ningú dels presents va ser al lloc 

d’aquells fets. Tots saben que quan passen coses com aquestes sempre hi ha 

versions contradictòries i tenen tot el dret de pensar i creure només en la versió del Sr. 

Bódalo i dels seus companys del SAT. 

El GMPSC avui també vol donar certa credibilitat al Sr. Juan Ibarra. És un regidor 

socialista que va haver de sentir aquelles paraules i que després va haver de deixar la 

política local. 
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Tant de bo tot això no hagués passat i que el Sr. Bódalo no estigués a la presó i que el 

Sr. Ibarra pogués continuar fent política local. Desitja que no li passi mai a cap dels 

presents. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Dídac Escolà i a la senyora Gemma Tomàs, 
per al torn de rèplica. 

 

El senyor Dídac Escolà, president de Grup Municipal de DM, diu al senyor 

González que té raó, que no hi era present, però la guàrdia civil sí que hi era i no és la 

seva versió contra la d’una altra persona sinó la de la guàrdia civil. Creu que si no es 

pot fer cas d’això no ho sap. 

 

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que és cert 

que el senyor Bódalo té antecedents, però pregunta per què són aquests antecedents. 

Per aconseguir d’una manera no molt normal, però aconseguir material escolar per a 

famílies que no s’ho poden permetre, això és realment un delicte?. Aconseguir menjar 

per a persones que no en tenen, que no es poden alimentar, és motiu per anar a la 

presó? 

En referència a l’expressió “Ahí viene el Ibarra, vamos a por él”, diu que això és una 

cosa. Anar i donar-li una hòstia una altra. Fins i tot fer una colleja és una altra, però 

anar tres o cinc anys a la presó per una colleja,  i ara parla d’un altre cas de Berga, del 

“Teti”, que per donar una colleja a un regidor del PP ha d’anar cinc anys a la presó, 

creuen que això no és normal.  

El GMCUP creu que s’ha de tenir la cara bastant dura per no votar a favor d’aquesta 

moció, però també entenen que no hi votin a favor perquè s’està parlant de presos 

polítics, i aquí s’està fent política i entenen que hi hagi qui no defensi el que pot 

defensar el SAT. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Cumplido per al torn de rèplica. 

 

El senyor Jordi Cumplido, en representació de l’Associació Cultural Batzac, diu 

que entén que s’hagi de defensar la posició del partit, que ell va conèixer el Sr. Bódalo 

perquè des que va arribar a l’aeroport fins que va marxar el va acompanyar i recorda 

l’última nit quan es va posar a plorar davant seu dient-li que tenia els comptes 

embargats, que té tres fills i que la seva família porta anys amb els comptes 

embargats, tot per lluitar per la terra, pel treball i per la dignitat.  
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Diu que el partit del senyor González el que defensa a Andalusia és un statu quo de 

caciquisme i de violència estructural que és la violència que els jutjats mai portaran a 

presó, però a l’Andrés sí. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3, 

presentada pels Grups Municipals de DM i la CUP, que dóna com a resultat 4 

vots afirmatius (3 GMCUP i 1 GMDM), 4 vots negatius (3 GMPSC i 1 Sr. Miquel 

Davins), i 15 abstencions (6 GMCDC, 7 GMERC i 2 GMC’s). 

 
Havent-se produït un empat en el resultat de la votació, i de conformitat amb 
l’article 100.2 del ROF, l’alcalde  sotmet la proposició novament a votació i dóna 
com a resultat 4 vots afirmatius (3 GMCUP i 1 GMDM), 4 vots negatius (3 GMPSC 
i  1 Sr. Miquel Davins) i 15 abstencions (6 GMCDC, 7 GMERC i 2 GMC’s). 
 
Atès que persisteix l’empat, l’alcalde manifesta que tot i que no li agrada haver 
de prendre una determinació, ha de fer ús del seu vot de qualitat que emet en 
sentit desfavorable a la proposició. Per tant, la proposició 7.3 queda rebutjada. 
 
 
7.4 Proposició dels Grups Municipals de Democràcia Municipal (DM) i la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per a l’aplicació d’ajudes municipals 
per a les famílies monoparentals. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de DM i la CUP, de 13 de 

juny de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Com és conegut, la greu crisi econòmica i social actual colpeja de manera desigual 
les famílies de Manresa i, en general, de tota Catalunya.  

Aquesta situació, en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificultant que les 
unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques, entre les quals hi ha 
les obligacions tributàries vers l’ajuntament. 

Les polítiques familiars són un element important en les polítiques públiques, en tant 
que instruments per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. La llei 18/2003 
de 4 de juliol, de suport a les famílies, va recollir aquesta necessitat, i el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va impulsar el decret 151/2009, de 29 de setembre, per 
desenvolupar aquesta llei, creant un títol específic per a les famílies monoparentals 
que les equipara en drets amb les famílies nombroses. 

És en aquest sentit, doncs, que els grups municipals de DM i de la CUP proposem al 
ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents acords: 

1. Establir a les famílies amb el títol de monoparental el descompte a l’IBI que, si 
és el cas, ja s’aplica a les famílies nombroses.  

2. Aplicar descomptes a les famílies monoparentals als serveis específics 
d’atenció a les famílies: casals d’estiu, beques, etc. 

3. Aplicar descomptes a les famílies monoparentals als serveis públics generals: 
cursos, instal·lacions esportives... 



46 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.” 

 
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals d’ERC i CDC, de 16 de juny de 
2016, que es transcriu a continuació: 
 
“ 

a) Substituir els acords 2 i 3 pels següents: 

2. Aplicar a les famílies monoparentals el mateix tractament que tenen o puguin 

tenir les famílies nombroses pel que fa a les taxes, preus públics i impostos 

municipals previstos a la “Tarifació Social de Manresa”. 

3. Constituir la comissió de valoració de la “Tarifació social de l’Ajuntament de 
Manresa” aprovada al Ple del 16 d’octubre de 2014 per avaluar el sistema de 
tarifació vigent i elaborar un informe valoratiu.” 

 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Montserrat Badia Masgrau, que en 
representació de l’Associació Catalana per la Pau, ha sol·licitat poder intervenir 
en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

La senyora Montserrat Badia Masgrau, manifesta que intervé en nom de Dones 

solidàries del Bages, agraeix a la CUP i DM la presentació de la moció, també a 

Esquerra Unida i Alternativa pel treball fet i pel seu assessorament.  

Agraeix l’oportunitat per intervenir davant la sala de plens de l’Ajuntament i poder 

defensar la moció. 

 

Alguns donaran arguments que es presenta tard, ja que és en el tràmit d’al·legacions 

als pressupostos i ordenances fiscals quan normalment s’aprova. 

Són del pensament que sempre és bo millorar i rectificar tot el que es pugui per 

responsabilitat social. 

En diferents ajuntaments de Catalunya es va aprovar pel ple municipal i entenen que 

és de justícia quan fa un temps hi havia hagut ajuts similars als que demanen, però 

que es van retirar, cosa que consideren un gran error. 

 

Com membre d’una Associació de dones es troben situacions de tot tipus, essent una 

d’elles i de forma repetitiva en aquests darrers mesos, si la sol·licitud d’ajuts com a 

família monoparental tenen els mateixos beneficis que els de les famílies nombroses, 

obtenint un no per resposta, la qual cosa ho consideren injust, entre d’altres pels 

següents arguments:  

 

- El perfil general de la família monoparental majoritàriament són dones amb filles i 

fills, i podrien passar a anomenar-se, monomarentals. 

- A l’estat hi ha 1.754.000 llars formades per una mare o un pare i les seves filles i fills, 

on el 82% són famílies encapçalades per una dona. 
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- La situació de pobresa i exclusió social que estan vivint moltes d’aquestes famílies 

afecta i vulnera greument els seus drets, i per intentar solucionar-ho calen moltíssimes 

alternatives, que comencen amb petits passos com aquesta moció centrada en 

famílies monomarentals. 

 

El risc de pobresa o exclusió social infantil afecta a més d’un de cada tres menors 

d’edat. I quan es parla de famílies monomarentals les xifres són encara més altes. Més 

de la meitat d’aquestes llars es troben en aquesta situació. 

 

Per acabar la intervenció diu que la presentació de la moció és un dret necessari que 

beneficiaria a les famílies monomarentals que es troben en risc d’exclusió social. 

 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix la intervenció 

de la senyora Badia. 

 

Manifesta que el model de família tradicional ja no és l’únic model vàlid i per tant s’han 

d’actualitzar les ajudes socials a aquesta nova realitat. 

Els percentatges que ha manifestat la Sra. Badia són aclaparadors i equipar el 

tractament de les famílies monoparentals a les famílies nombroses és motiu de 

celebració ja que posa l’accent a la llibertat d’escollir com viure la nostra realitat. La 

Constitució de la Comissió de Valoració de la Tarifació Social que avaluï la tarifació 

vigent, és un gran pas per fer una Manresa més solidària. 

 

És per aquest motiu que volen felicitar a la regidora Sra. Àngels Santolària i als 

responsables per la presentació de l’esmena que en lloc de retallar porta la moció un 

pas més enllà. 

 

Demanen el vot favorable. 

 

 

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, agraeix la 

intervenció de la senyora Badia i a totes les companyes de Dones Solidàries. 

 

Des de la CUP votaran favorablement la moció i l’esmena. Valoren positivament el 

treball aportat per part de la regidora.   

 

El fet lamentable és que anem tard amb l’aplicació d’aquestes mesures, ja que hi ha 

moltes ciutats que ja fa temps que ho porten a la pràctica. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àngels Santolària perquè defensi l’esmena 

del Grup Municipal d’ERC i CDC. 
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La senyora Àngels Santolària, regidora delegada d’Acció Social, agraeix la 

intervenció de la senyora Montserrat Badia per presentar i defensar la moció. 

 

Manifesta que efectivament les famílies monoparentals són un col·lectiu vulnerable, 

famílies amb un elevat factor de risc. Hi ha estudis contrastats que demostren que un 

dels factors de vulnerabilitat és la renda i recau majoritàriament sobre les dones, 

constituint una exclusió més. 

 

Estan d’acord en equiparar les famílies monoparentals amb les famílies nombroses i 

donar el mateix tractament que tenen o puguin tenir les famílies nombroses pel que fa 

a les taxes, impostos municipals i preus públics previstos a la Tarifació Social de 

Manresa.  

En el cas de l’IBI es farà el mateix tractament que s’està fent per a les famílies 

nombroses, tenint en compte que no és un tractament general, sinó que es fa tenint en 

compte la renda de la família. 

Les reduccions o bonificacions no es consideren com un premi, sinó que el seu 

objectiu és protegir les famílies que ho necessiten i en funció de la renda s’aplicaran 

les deduccions que siguin necessàries. 

 

Es constitueix la Comissió de Valoració de la Tarifació Social de l’Ajuntament de 

Manresa per avaluar el sistema de tarifació vigent i incorporar els acords que aprovi la 

moció. 

 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que el 

Grup Municipal del PSC votarà favorablement la proposició i favorablement l’esmena 

presentada per l’equip de govern. 

 

És cert que la tarifació social que s’aplica a Manresa des de fa uns exercicis té en 

compte les famílies monoparentals. És bo que la Comissió de Valoració  de la Tarifació 

Social de l’Ajuntament de Manresa es reuneixi i avaluï el sistema vigent per proposar 

millores que es puguin posar a la pràctica en un futur, tal i com es va demanar pel 

Grup Municipal del PSC i en el què es va dir que la Comissió es reuniria passat un 

temps de gestió avaluable. 

 

Estan contents que ara es pugui reunir aquesta Comissió per poder compartir la 

valoració que es faci, ja que amb l’actual context de crisi que encara ens afecta es 

podrà millorar l’atenció a aquesta tipologia de famílies. 

 

 

L’alcalde demana a la senyora Montserrat Badia si vol fer ús d’un segon torn de 

paraula. 
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La senyora Montserrat Badia Masgrau, manifesta l’agraïment per l’esmena 

presentada per l’equip de govern i també pels qui votin l’aprovació de la moció, en nom 

de Dones Solidàries i dels Grups Municipals que l’han presentat, la CUP i DM, amb el 

suport d’Esquerra Unida. També en nom de les famílies monoparentals.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 

presentada pels Grups Municipals d’ERC i CDC, a la proposició 7.4 dels Grups 

Municipals de DM i la CUP, i el ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres 

presents. 

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 dels Grups Municipals de DM i de la 
CUP, amb la incorporació de l’esmena, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 
membres presents, i per tant, es declara acordat: 

“Com és conegut, la greu crisi econòmica i social actual colpeja de manera desigual 
les famílies de Manresa i, en general, de tota Catalunya.  

Aquesta situació, en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificultant que les 
unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques, entre les quals hi ha 
les obligacions tributàries vers l’ajuntament. 

Les polítiques familiars són un element important en les polítiques públiques, en tant 
que instruments per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. La llei 18/2003 
de 4 de juliol, de suport a les famílies, va recollir aquesta necessitat, i el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va impulsar el decret 151/2009, de 29 de setembre, per 
desenvolupar aquesta llei, creant un títol específic per a les famílies monoparentals 
que les equipara en drets amb les famílies nombroses. 

És en aquest sentit, doncs, que els grups municipals de DM i de la CUP proposem al 
ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents acords: 

1. Establir a les famílies amb el títol de monoparental el descompte a l’IBI que, si 
és el cas, ja s’aplica a les famílies nombroses. 

2. Aplicar a les famílies monoparentals el mateix tractament que tenen o puguin 
tenir les famílies nombroses pel que fa a les taxes, preus públics i impostos 
municipals previstos a la “Tarifació Social de Manresa”. 

3. Constituir la comissió de valoració de la “Tarifació social de l’Ajuntament de 
Manresa” aprovada al Ple del 16 d’octubre de 2014 per avaluar el sistema de 
tarifació vigent i elaborar un informe valoratiu. 

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.” 

 

L’alcalde reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.1. 

 
3. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
3.1 Regidoria delegada de Participació 
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3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 
extrajudicial per depeses relacionades amb l’exposició dels projectes 
presentats al Pressupost participatiu Manresa 2016. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Participació Ciutadana, 
de 31 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 6.188,28 euros, 
referent a les despeses relacionades amb els serveis de realització de 21 panells en 
RollUp. 
 
Que l’informe emès per la Cap de la Unitat de Programes en data 4 de maig de 2016 
acredita l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el 
reconeixement del crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit 
previ d’autorització i disposició de la despesa i, per tant, es proposa que es reconegui 
un crèdit extrajudicial a favor del proveïdor. 
 
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al 
pressupost de l’any 2016. 
 
Consideracions legals 
 
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva 
exigibilitat. 
 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2016 determina que 
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases 
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i  preceptiva segons 
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació.  

Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren 
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem 
davant de la necessària prestació del servei. 
 
Per tot l’exposat, la Regidora delegada de Participació Ciutadana proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial 
a favor del proveïdor que es detalla a continuació, pel concepte que a continuació 
s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable tècnic. 

 

Núm. factura i 
reg. entrada 

Proveïdor Concepte Import 

3068 
 

04/05/2016 

Josep Soler 
Carballeira  
NIF 39315705B 

Realització de 21 panells en RollUp   6.188,28 € 
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La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Participació Ciutadana, 

manifesta que el dictamen fa referència a un reconeixement de crèdit extrajudicial per 

tal de poder fer efectiu el pagament dels treballs realitzats per l’exposició dels 

projectes presentats al “Pressupost participatiu Manresa 2016”. 

 

El fet que ha motivat que el pagament s’hagi de fer pel sistema de reconeixement de 

crèdit extrajudicial ve donat perquè es va ampliar el termini perquè les entitats 

poguessin modificar els projectes i així poder complir amb els supòsits establerts a les 

bases. 

 

Donat que no hi havia temps material es va encomanar prèviament a l’empresa per 

realitzar els treballs i aquesta no va poder presentar el pressupost en temps i forma 

per poder-se tramitar per la via ordinària. 

 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta la seva 

disconformitat per la forma com es genera una despesa de més de sis mil euros amb 

diners públics.  

 

Creu que utilitzant una mica més la imaginació i sortint de la zona de confort hi ha 

altres formes més econòmiques de fer una exposició pública.  

 

Tal i com el regidor González reitera en moltes ocasions el seu passat periodístic, la 

seva anterior ocupació era dissenyador gràfic i per tant coneixedor d’aquest món i de 

la forma de com es gestionen els encàrrecs i pressupostos per part de l’administració 

pública. No creu que sigui culpa de l’equip de govern, sinó dels tractes que es fan amb 

l’empresa privada. 

 

Creu que els preus són fóra de mercat pel fet de demanar 135 euros per 21 dissenys, 

no és cert, és un sol disseny i les 20 adaptacions necessàries, que en total fan 2.835 

euros de diners de les manresanes i manresans. 

 

Encoratja l’equip de govern a fer una aposta decidida per les noves formes 

d’exposicions públiques i per encarregar-ho a les noves dissenyadores que hi ha a la 

ciutat de Manresa. 

 

Tot i així saben que el dictamen fa referència al pagament d’un encàrrec ja realitzat i 

per la responsabilitat que suposa, no poden votar en contra i per això s’abstindran en 

la votació. 

 

 

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, comparteixen el 

que s’ha dit des del Grup Municipal de DM. S’abstindran en la votació perquè la feina 

ja s’ha fet i no poden votar en contra que es pagui. 
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Malgrat que hi va haver poc marge de temps entre el moment en què els projectes van 

passar pel procés de selecció i l’exposició pública, creu que l’Ajuntament hauria 

d’haver fet una millor planificació sabent que tindria aquesta despesa. 

 

Creuen que el cost és excessiu i es pregunten si l’Ajuntament no té tècnics capacitats 

per fer els dissenys dels RollUp, ja que amb una millor previsió no hauria calgut la 

contractació d’un dissenyador extern. 

 

 

La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Participació Ciutadana, diu 

que es van haver d’adaptar els projectes en el format adequat per poder exposar-los, 

de la maquetació, la impressió en paper sintètic i els suports físics, i ho diu perquè ella 

professionalment també prové del disseny gràfic i hi entén una mica. 

 

És cert que hi havien diners en la partida pressupostària però en canvi no es va fer el 

tràmit normal de sol·licitar el pressupost. 

 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que ell ha 

puntualitzat els 2.835 euros i els 6.000 eren en terme general. 

El preu del paper sintètic és dels més econòmics, entre 21 i 25 euros el m2  i cada 

plafó fa 2 m2 , per la qual cosa cada plafó surt a 54 euros/m2, preu molt fora de mercat. 

 

 

L’Alcalde diu que actualment s’està fent el procés de selecció per a una plaça de 
dissenyador gràfic, que fins ara l’ocupava un pla d’ocupació, però que ha quedat 
vacant.  
 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació i el 

Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (6 GMCDC,  7 GMERC i 1 Sr. Miquel Davins), 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. 

 
3.2 Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària 
 
3.2.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions 

presentades contra l’aprovació inicial del Text refós de l’Ordenança 
reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa i aprovació 
definitiva del nou text refós d’aquesta ordenança. 

 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, de 
30 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 18 de febrer de 2016, va aprovar 

inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança reguladora dels Serveis 
Funeraris en el municipi de Manresa, aprovada per acord de Ple del dia 20 d’abril 
de 1998. 

 
2. L’acord d’aprovació inicial juntament amb el text de l’Ordenança s’ha sotmès a 

informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació de 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el diari Regió 7 i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 

 
3. En termini d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 
-  Al·legacions presentades per Sr. XXX, amb DNI núm. X,  en representació de 

la societat Àltima Funerària Fontanova, S.L. (NIF B60462603) (RE 21150 d’11 
d’abril de 2016). 

 
- Al·legacions presentades per l’Autoritat Catalana de la Competència (RE 22931 

de 19 d’abril de 2016). 

 
4.  Vist l’informe jurídic emès al respecte pel Cap de la Secció de Serveis Públics del 

dia 11 de maig de 2016, el qual s’adjunta al present dictamen, del qual forma part, 
consta a l’expedient i motiva la resolució de les al·legacions. 

 
5. Vista l’acta de la reunió de la comissió redactora de l’Ordenança corresponent al 

dia 23 de maig de 2016, en què s’informen les al·legacions presentades, se’n 
proposa la resolució i s’informa favorablement el nou text refós de l’ordenança, que 
incorpora com a annex a aquell document. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 178.1c) 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 estableix que cal 
resoldre expressament les al·legacions que es formulin a l’aprovació inicial. En el 
mateix sentit s’expressa l’article 65.1 del decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 
2. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, d’acord amb els 
articles 22.2.d) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
És per això que el Regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, amb l’informe previ 
de la Comissió informativa de Promoció de la Ciutat, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següent 

 
 
ACORD 
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Primer. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació del 
Text refós de  l’Ordenança reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de 
Manresa, en el sentit següent: 
 

a) Desestimar íntegrament l’al·legació presentada per la societat ÀLTIMA  
FUNERÀRIA FONTANOVA, SL. 

 
b) Estimar parcialment les al·legacions formulades per l’AUTORITAT 

CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (ACCO), i modificar els corresponents  
articles  del Text refós de l’Ordenança aprovada inicialment d’acord amb el 
detall següent: 

 
- En virtut de l’al·legació segona, es modifiquen els apartats 1.3 i 3 de l’art. 

7, la redacció dels quals queda com segueix: 
 

Article 7. Requisits per a l’obtenció de l’autorització 
 
1. ( ...) 
 

1.3.- Fèretres 
 
L’empresa funerària haurà de disposar d’un nombre suficient de fèretres per tal de donar 
cobertura per un mes, prenent com  a referència  el nombre de defuncions  produïdes a la 
ciutat de Manresa durant l’any natural precedent. Els fèretres han de complir amb els 
requisits tècnics i sanitaris que estableixi la legislació vigent sobre policia sanitària 
mortuòria. 
 
(....) 
 
3.- Els locals destinats a sales de vetlla  hauran de complir amb tots els requisits tècnics i 
sanitaris que estableixi el Reglament de policia sanitària mortuòria, la normativa sanitària 
aplicable en aquesta matèria, així com els demés requisits  que siguin necessaris per a la 
seva legalització, d’acord amb el que preveu l’article 5.2 de la present ordenança.  

 
- En virtut de l’al·legació tercera, es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 2 

de  l’art. 7, la redacció del qual queda com segueix: 
 

Article 7.- Requisits per a l’obtenció de l’autorització 

 
(...) 
 
2.- (últim paràgraf) 
 
La instal·lació del tanatori ha d’ubicar-se necessàriament en un sòl que, d’acord amb el 
Pla General d’Ordenació Urbana vigent, admeti l’ús específic de serveis funeraris. No 
s’admetrà la instal·lació d’aquesta activitat en edificis en situació legal de fora d’ordenació.  
La instal·lació  destinada exclusivament a oficina d’atenció al públic i de contractació de 
serveis  es podrà ubicar en qualsevol local que admeti l’ús general de serveis i oficines 
administratives.  

 
Segon.  Aprovar definitivament la modificació del Text refós de l’Ordenança 

reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa, amb les 
modificacions resultants de l’estimació de les al·legacions referides en 
l’apartat anterior,  text que s’adjunta a aquest dictamen. 

 
Tercer. Publicar el text íntegre del text refós de l’Ordenança reguladora dels Serveis 

Funeraris en el municipi de Manresa, aprovada en l’acord anterior, en el 
Butlletí Oficial de la província, així com realitzar la resta d’anuncis que 
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disposa l’article 66.1 del decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals. 

 
Quart.  Comunicar aquest acord i el text de l’Ordenança a la Subdelegació del 

Govern Central a Barcelona i a la delegació territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.” 

 
 
“TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS SERVEIS FUNERARIS EN EL 
MUNICIPI DE MANRESA 
 

CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1.- Objecte de l’ordenança 
  
L’objecte de la present Ordenança és la regulació de les condicions i requisits tècnics i sanitaris 
per a la prestació de serveis funeraris en el terme municipal de Manresa. 
 
Article 2.- Concepte de serveis funeraris 
 
1.- Als efectes de la present Ordenança tindran la consideració de serveis funeraris tots aquells 
la prestació dels quals vingui determinada per la mort d’una persona i la consegüent inhumació 
o incineració del cadàver. 
 
La gestió dels serveis funeraris comprendrà la realització de tots els actes, tràmits i diligències 
que siguin pertinents des que es produeixi la defunció fins al dipòsit del cadàver a peu de 
tomba o al crematori, sens perjudici que puguin abastar, alhora,  qualsevol altre acte de 
caràcter sumptuari que els interessats vulguin concertar de forma complementària. 
 
Es consideren, en tot cas,  activitats o serveis funeraris, les funcions següents : 

a) Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast dels dits serveis. 
b) Subministrar el fèretre – que ha e tenir les característiques que corresponguin segons 

el servei de què es tracti – i urnes cineràries i de restes,  si escau. 
c)  Fer les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, col·locar-lo en el fèretre i 

transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili mortuori, si escau, i fins el lloc 
de destinació final mitjançant un vehicle de transport funerari. 

d) Fer la gestió dels tràmits administratius preceptius per a tot el procés fins a 
l’enterrament o la incineració, de conformitat amb la normativa aplicable, i per a la 
inscripció de la defunció en el registre Civil. 

e) Fer les pràctiques sanitàries del cadàver. 
f) Prestar els serveis de tanatori, en condicions físiques adequades per a la vetlla. 

 
2.- Les entitats prestadores de serveis funeraris han d’assumir la gestió de les funcions a què 
fan referència les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1, i no poden condicionar-ne la prestació a la 
contractació d’activitats complementàries. 
 
Quan ho sol·licitin els familiars del difunt i l’empresa o entitat prestadora de serveis funeraris 
estigui en disposició de fer-ho, els serveis funeraris podran abastar la resta de funcions 
establertes a l’apartat 1 i altres activitats complementàries d’acord amb les costums locals. 
 
Article 3.- Exercici dels serveis funeraris 
 
1.- L’exercici de l’activitat de prestació de serveis funeraris per part de qualsevol persona física 
o jurídica que tingui la seu en el municipi de Manresa,  requerirà d’autorització prèvia de 
l’ajuntament de Manresa. Aquesta autorització tindrà caràcter reglat i s’atorgarà a totes les 
empreses que compleixin els requisits  fixats  a aquesta ordenança. 
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2.- També podran prestar lliurament el servei  de transport de cadàvers i les funcions 
associades relacionades als apartats a,  b, c i d de l’article 2 d’aquesta ordenança,  les 
persones físiques o jurídiques habilitades per prestar serveis funeraris en el municipi on tenen 
la seu.  
  
Article 4.- Altres obligacions 
 
La concessió de l’autorització municipal a la qual es refereix l’article anterior no eximeix a 
l’empresa funerària del compliment d ela resta de requisits i obligacions que estableix 
l’ordenament jurídic vigent per a la seva constitució i funcionament. 
 
 

CAPÍTOL II 
AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS 

 
Article 5.- Necessitat de llicència d’activitat 
 
1.- Les empreses amb seu a Manresa que desitgin l’autorització municipal prèvia que les habiliti 
per a la prestació de serveis funeraris  hauran d’acreditar que disposen dels mitjans materials, 
econòmics i personals a què es refereix l’article 7 de la present ordenança. 
 
2.- La instal·lació , ampliació o reforma de qualsevol equipament afecte a la prestació dels 
serveis funeraris,  com tanatoris,  locals d’atenció al públic, magatzem de fèretres, garatge per 
a vehicles funeraris, forns incineradors i altres de caràcter fix,  estarà subjecte  al règim 
d’intervenció  administrativa  prevista en l’ordenança municipal reguladora de la intervenció 
administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis (OMIA) i en la legislació sectorial de prevenció 
i control ambiental de les activitats. 
 
Article 6.- Àmbit de l’autorització 
 
1.- L’obtenció de l’autorització municipal habilita l’empresa funerària per a l’exercici de les 
activitats que expressament s’hi indiquin. En defecte de detall de les activitats, s’entendrà que 
queden autoritzades totes les que són de prestació obligatòria,  relacionades a les lletres a, b, c 
i d de l’article 2 de la present ordenança. Tot això , sens perjudici que per a prestar determinats 
serveis es requereixi de l’autorització judicial i/o de l’òrgan sanitari o de transports competent de 
la Generalitat de Catalunya,  d’acord amb la normativa general de policia sanitària mortuòria. 
 
2.- L’autorització per a la  prestació del servei de tanatori estarà condicionada a la disponibilitat 
per part   de l’empresa funerària de la corresponent instal·lació de tanatori. Aquesta autorització 
no pressuposa cap dret d’utilització de tanatoris la titularitat dels quals és d’altres empreses 
funeràries amb seu al municipi,  el qual restarà subjecte al principi de llibertat de pactes entre 
les parts i a la legislació de defensa de la competència que sigui d’aplicació. 
 
Article 7.- Requisits per a l’obtenció de l’autorització 
 
1.- Per a l’obtenció de l’autorització les empreses funeràries hauran d’acreditar que disposen 
dels següents mitjans : 
 
1.1.- Mitjans personals 
Els mitjans personals a disposició de l’empresa funerària han de ser suficients per a la 
prestació dels serveis relacionats a les lletres a, b, c i d de l’article 2 d’aquesta ordenança, de 
manera continuada les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. En tot cas, la plantilla de 
personal haurà d’estar constituïda per : 

- Conductors carregadors que disposin del permís de conducció adient per al tipus de 
servei que es tracti. 

- Agents de contractació. 
- Personal administratiu i d’atenció al públic. 
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El nombre mínim de personal per a cadascuna d’aquestes categories serà aquell que,  per a la 
prestació del servei en la forma establerta, es derivi del conveni col·lectiu de treball aplicable a 
les empreses de serveis funeraris. 
Aquest personal ha d’estar donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social,  ha d’anar 
convenientment identificat i ha d’estar dota del vestuari adien i d’instruments que siguin de fàcil 
neteja i desinfecció. 
 
1.2.- Vehicles de transport funerari. 
L’empresa funerària haurà de disposar d’un mínim de 3 vehicles de transport funerari. Aquests 
vehicles han d’estar degudament carrossats, equipats de forma reglamentària i en perfectes 
condicions de funcionament, estat i conservació. Així mateix hauran de complir els requisits 
tècnics i sanitaris que preveu la normativa específica de transport funerari. 
 
1.3.- Fèretres. 
L’empresa funerària disposarà d’un nombre suficient de fèretres per tal de donar cobertura per 
un mes, prenent com a referència el nombre de defuncions produïdes a la ciutat de Manresa 
durant l’any precedent.  Els fèretres han de complir amb els requisits tècnics i sanitaris que 
estableixi la legislació vigent sobre policia sanitària mortuòria.  
 
1.4.- Altre material. 
L’empresa funerària haurà de disposar dels estris, roba, vestuari i altre material necessari per a 
realitzar les pràctiques higièniques i sanitàries del cadàver. Tot aquest material haurà d’estar 
degudament homologat i sotmès a les operacions periòdiques de rentat i desinfecció que siguin 
procedents. 
 
2.- No és considerarà requisit necessari per a l’obtenció de l’autorització, que l’empresa 
funerària disposi en el terme municipal  de locals i instal·lacions fixes afectes a la prestació dels 
serveis funeraris. Entre altres,  aquestes instal·lacions són les següents : 

- Un local per aparcament, guarda i custòdia dels vehicles de transport funerari. 
- Un local que serveixi de dipòsit i magatzem de fèretres. 
- Una oficina d’atenció al públic i de contractació de serveis. 
- Una cambra de refrigeració. 
- Una sala per a realitzar les pràctiques higièniques i sanitàries necessàries en el 

cadàver,  així com les de conservació, tanatopràxia i embalsamament de cadàvers. 
- Un local per a sala de vetlla o tanatori. 
- Un local destinat a incineració de cadàvers i restes humanes.  

Quan l’empresa funerària vulgui oferir aquestes instal·lacions afectes a la prestació dels serveis 
funeraris que tingui autoritzats,  haurà de tramitar,  abans de la posada en funcionament,  la 
seva legalització,  d’acord amb l’establert en l’article 5.2 de la present ordenança. 
 
La instal·lació del tanatori ha d’ubicar-se necessàriament en un sòl que, d’acord amb el Pla 
General d’Ordenació Urbana vigent, admeti l’ús específic de serveis funeraris. No s’admetrà la 
instal·lació d’aquesta activitat en edificis en situació legal de fora d’ordenació. 
La instal·lació destinada exclusivament a oficina d’atenció al públic i de contractació de serveis 
es podrà ubicar en qualsevol local que admeti l’ús general de serveis i oficines administratives.  
 
3.- Els locals destinats a sales de vetlla hauran complir amb tots els requisits tècnics i sanitaris 
que estableixi el Reglament de policia sanitària mortuòria, la normativa sanitària aplicable en 
aquesta matèria, així com els demés requisits que siguin necessaris per a la seva legalització, 
d’acord amb el que preveu l’article 5.2 de la present ordenança. 
 
Article 8.- Contingut de la sol·licitud d’autorització 
 
8.1.- L’empresa funerària que demani autorització per a la prestació de serveis funeraris haurà 
de presentar una sol·licitud,  acompanyada d’una Memòria acreditativa que disposa  dels 
mitjans relacionats a l’article 7.1 de la present Ordenança. La documentació  que integrarà 
aquesta memòria ha de ser la següent : 
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a) Relació de la plantilla de personal,  amb la seva categoria professional,  acompanyada 
dels justificants de la cotització a la Seguretat Social. 

b) Relació dels vehicles de transport funerari,  acompanyada de la seva fitxa tècnica,  
permisos de circulació i assegurances. 

c) Declaració responsable d’estar en condicions de disposar del  nombre de fèretres que 
s’estableix a l’article 7, apartat 1.3,  de la present ordenança. 

d) Relació del material fungible, vestuari del personal i estris que s’afectarà a la prestació 
del servei, amb descripció de les seves característiques tècniques,  i dels procediments 
de neteja i desinfecció que s’implementaran. 

 
8.2.- Quan l’empresa funerària sol·liciti autorització per la prestació dels serveis relacionats als 
apartats e i f de l’article 2 de la present Ordenança,  o d’altres activitats complementàries,  
s’haurà d’adjuntar amb la memòria la documentació acreditativa que disposa dels mitjans per a 
la seva prestació i,  en especial,  que disposa  d’instal·lacions de tanatori pròpies degudament 
legalitzades,  o d’autorització per accedir a les instal·lacions de tanatori d’altres empreses 
funeràries de la ciutat. 
 
Article 9.- Règim al qual se subjecte l’atorgament de l’autorització. 
 
1.- El procediment per a la concessió de l’autorització es tramitarà de conformitat amb les 
previsions establertes al Capítol 3 del Títol II del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens 
locals , aprovat pel Decret 179/1995,  de 13 de juny (ROAS). 
 
L’autorització tindrà caràcter reglat i  es concedirà a qualsevol sol·licitant que compleixi els 
requisits i acrediti disposar dels mitjans indicats en l’article 7.1 de la present ordenança. 
 
L’autorització es considerarà concedida per silenci administratiu, un cop transcorreguts tres 
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud sense que l’òrgan municipal competent 
hagi dictat i  notificat a la persona interessada  la corresponent resolució . 
 
2.- Les llicències per a  la legalització de les instal·lacions relacionades en l’article 7.2 de la 
present ordenança es tramitaran  de conformitat amb el que preveu l’ordenança municipal 
reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis (OMIA) i la 
legislació sectorial de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
3.- Amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu d’autorització, l’empresa funerària 
haurà de satisfer les taxes  municipals meritades per la seva concessió, d’acord i amb el 
procediment previst a les ordenances fiscals municipals. 
 
Article 10.- Condicions inherents a l’autorització. 
 
1.- L’empresa funerària que hagi obtingut autorització haurà de dipositar una fiança obligatòria 
amb la finalitat de garantir el principi de continuïtat i universalitat en l’accés als serveis 
funeraris. L’import de la fiança s’estableix en Deu mil euros i podrà ser reajustada o 
actualitzada per causes justificades. 
La fiança es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació i s’ha de 
lliurar a la tresoreria municipal. 
 
2.- En aplicació del principi d’universalitat, l’empresa funerària titular de l’autorització queda 
obligada a prestar gratuïtament o de forma bonificada, per indicació dels serveis socials 
municipals, els serveis funeraris a les persones que ho requereixin per manca de mitjans 
econòmics propis o per decisió judicial. Aquestes prestacions s’exigiran a totes les empreses 
funeràries amb seu a Manresa,  de manera proporcional a la seva facturació per serveis 
prestats en el municipi. 
 
Article 11.- Inici de l’activitat 
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No es podrà iniciar l’activitat de prestació de serveis funeraris  fins que no s’hagin acomplert els 
requisits següents : 

a) Disposar de l’autorització municipal, expressa o per silenci administratiu. 
b) Presentar una declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits en 

l’autorització. 
c) Haver constituït la fiança. 
d) Quan l’àmbit de l’autorització està associada a instal·lacions i locals,  presentar una 

declaració responsable sobre el compliment de les condicions exigides per la 
legalització de l’activitat. 

 
 

CAPÍTOL III 
 

FUNCIONAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS 
 
Article 12.- Prestació dels serveis funeraris en el municipi de Manresa 
 
La prestació dels serveis funeraris en el municipi de Manresa s’ha de subjectar en tot moment a 
la normativa de policia sanitària mortuòria vigent i a les prescripcions que s’estableixen en el 
present capítol. 
 
Article 13.- Prestacions i preus 
 
Els preus corresponents a la totalitat dels serveis prestats per les empreses  funeràries 
autoritzades  són lliures, sens perjudici del que es pugui determinar legalment. No obstant això, 
les empreses funeràries hauran de comunicar amb caràcter previ a l’Ajuntament de Manresa 
els seus preus vigents, per tal de garantir la seva publicitat. També hauran de facilitar una 
informació actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que pugui ser consultada per 
qualsevol persona interessada. 
 
En qualsevol cas, és indispensable que per a cada preu es defineixi pormenoritzadament el 
conjunt de les prestacions que conté, a l’efecte d’oferir al públic un catàleg comprensiu de tots 
els serveis que es prestin, les seves característiques, la indicació detallada dels fèretres i dels 
vehicles de transport i dels preus vigents desglossats per conceptes. 
 
Així mateix,  a les oficines de contractació de les empreses funeràries hi hauran de figurar en 
lloc visible les tarifes i el catàleg de serveis amb la seva definició i característiques. 
 
Article 14.- Informació sobre facturació anual 
 
Durant el primer trimestre de cada exercici, les empreses de serveis funeraris que hagin estat 
autoritzades a prestar els serveis per l’Ajuntament de Manresa,  presentaran davant de 
l’Ajuntament una declaració responsable referida a l’exercici anterior, fent avinent les dades 
següents : facturació íntegra de l’exercici anterior pels serveis prestats en el municipi, 
prestacions forçoses realitzades de forma gratuïta i prestacions forçoses realitzades amb 
bonificació. 
Sens perjudici de les mesures correctores que pugui adoptar l’Ajuntament ,  l’incompliment per 
part de les empreses de l’obligació que preveu el paràgraf anterior,  donarà lloc al fet que 
l’Ajuntament pugui substituir les dades de la facturació per una estimació objectiva, calculada 
en funció de les característiques de l’empresa, de les dades poblacionals del municipi i dels 
resultats ponderats d’altres empreses del ram en el seu cas. En aquests mateixos supòsits, la 
manca de declaració responsable donarà lloc a la presumpció que l’empresa no ha realitzat cap 
prestació forçosa. 
Totes aquestes mesures s’adoptaran quan l’Ajuntament no pugui deduir les dades necessàries 
del registre a què fa referència l’article 17. 
La informació facilitada per l’empresa de serveis funeraris gaudirà de la confidencialitat 
establerta per la normativa mercantil corresponent. 
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Article 15.- Contractació dels serveis 
 
Les empreses funeràries hauran d’oferir per escrit i demanar la conformitat signada del 
contractant en relació amb el contingut detallat del servei i el seu preu. 
Cap empresa funerària autoritzada a prestar serveis  per l’Ajuntament de Manresa es podrà 
negar a prestar els serveis propis de la seva activitat quan per això sigui requerida, sempre que 
es tracti de serveis a persones difuntes, el domicili de les quals sigui en el terme municipal de 
Manresa. 
No es podran oferir ni contractar serveis funeraris que no estiguin inclosos en l’àmbit de 
l’autorització municipal concedida. 
 
Article 16.- Llibre de reclamacions 
 
Cada empresa funerària autoritzada a prestar serveis  per l’Ajuntament de Manresa tindrà a 
disposició dels usuaris i del públic en general,  un llibre de reclamacions, segellat i legalitzat per 
l’Ajuntament de Manresa. El llibre podrà ser examinat en qualsevol moment pels agents de 
l’autoritat governativa, sanitària o municipal. 
 
Article 17.- Registre de serveis 
 
Les empreses funeràries autoritzades a prestar serveis  per l’Ajuntament de Manresa portaran 
un registre de tots els serveis prestats en el municipi, en el que es defineixin les prestacions 
realitzades i l’àmbit de la seva actuació,  i on hi constin com a mínim les indicacions següents : 

a) Data del servei 
b) Descripció del servei 
c) Dates del peticionari i identificació del cadàver. 
d) Import total del servei ,  inclòs l’IVA. 

 
Article 18.- Responsabilitat de l’empresa funerària 
 
Les empreses funeràries seran responsables dels materials que subministren, del correcte 
funcionament dels serveis i de les tarifes o preus que apliquin. 
 
 

CAPÍTOL IV 
 

INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 19.- Inspecció 
 
1.- Sens perjudici de les facultats d’inspecció per part dels òrgans competents de la Generalitat 
de Catalunya, els serveis municipals exerciran funcions d’inspecció  i control de l’activitat 
objecte d’aquesta ordenança. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors tindran al 
caràcter d’autoritat, hauran d’acreditar la seva identitat i en conseqüència podran : 

- Accedir lliurament a la instal·lació de l’empresa funerària. 
- Demanar informació verbal i escrita, respecte a l’activitat. 
- Realitzar comprovacions i totes les actuacions que siguin necessàries per al 

desenvolupament de la seva tasca inspectora. 
- Aixecar actes quan  apreciïn indicis d’infracció. 
- En situacions de risc greu per a la salut pública, proposaran a l’òrgan municipal 

competent les oportunes instruccions i l’adopció de mesures cautelars. 
 
2.- La funció inspectora no quedarà circumscrita a l’àmbit sancionador, i tindrà també per 
objecte comprovar les condicions de les instal·lacions, del personal,  dels vehicles i de la resta 
del material destinat als serveis funeraris i, en general, el compliment dels requisits i condicions 
a què són sotmeses les activitats funeràries. 
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Article 20.- Infraccions i classes 
 
1.- Les entitats prestadores dels serveis funeraris poden ésser sancionades per la comissió de 
les infraccions tipificades en aquest article, sens perjudici de les sancions aplicables per la 
vulneració de la normativa en matèria de policia sanitària mortuòria i en matèria de defensa de 
les persones consumidores o usuàries. 
 
2.- Són infraccions molt greus : 

a) Gestionar serveis funeraris sense la preceptiva autorització municipal. 
b) No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries. 
c) Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances municipals i provocar,  

així, una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població. 
d) Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació falsa sobre les condicions 

de prestació dels serveis. 
e) Facturar serveis no contractats ni sol·licitats. 
f) Impedir o dificultar als inspectors o agents municipals la inspecció dels serveis 

funeraris. 
g) Prestar els serveis sense respectar la intimitat, la dignitat,  les conviccions religioses, 

filosòfiques o culturals i el dolor de les persones afectades o bé vulnerant les 
condicions bàsiques d’igualtat entre tots els ciutadans, sense que els recursos 
econòmics puguin constituir un impediment. 

h) Reincidir en la comissió de dues faltes greus o més de dues, en el termini d’un any. 
 
3.-Són infraccions greus : 

a) No disposar dels tipus de materials i de serveis que tenen en els catàlegs i que han 
estat objecte de contractació per les persones usuàries. 

b) Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries sobre els tràmits 
legals a seguir o els materials a utilitzar preceptivament i les pràctiques sanitàries a 
complir. 

c) Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances municipals,  sense 
provocar una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població. 

d) Prestar serveis amb vehicles no autoritzats. 
e) No tenir llibre de reclamacions o negar-se a facilitar-lo. 
f) Obstruir l’activitat inspectora dels òrgans municipals competents. 
g) No reajustar la fiança,  si en tenen l’obligació. 
h) Incomplir qualsevol altre de les condicions de les autoritzacions de prestació dels 

serveis funeraris. 
 
4.- És una infracció lleu qualsevol altre incompliment de les ordenances o reglaments 
municipals reguladors dels serveis funeraris. 
 
Article 21.- Altres infraccions. 
 
Sens perjudici d’allò que disposa l’article 20, també constitueixen infraccions de la present 
Ordenança qualsevol contravenció o vulneració de les seves prescripcions tipificada com a 
infracció administrativa en virtut de la normativa següent : 

a) Articles 32 a 37 de la Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 
b) Articles 3 a 29 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i defensa 

dels consumidors i usuaris (de Catalunya) en els termes i condicions de l’article 2 del 
Decret 174/19990, de 3 de juliol (DOGC número 1322, de 25 de juliol de 1990). 

c) Articles 29 i 30 de la llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del Consumidor (de 
Catalunya). 

d) La resta de lleis estatals i autonòmiques concordants amb les anteriors i les que en el 
futur puguin aprovar les Corts Generals o el Parlament de Catalunya. 

 
Article 22.- Òrgan sancionador i import de les sancions 
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L’Alcalde podrà sancionar d’acord amb el procediment corresponent les infraccions tipificades 
en aquesta Ordenança o en la normativa de sanitat o de defensa dels consumidors i usuaris, 
sens perjudici de la competència sancionadora de la Generalitat de Catalunya en aquestes 
matèries. 
L’Alcalde subjectarà la seva potestat sancionadora als criteris següents : 
 
1.- Infraccions tipificades a l’article 20 

a) Infraccions lleus : amonestació o multa de fins a 601, 01 euros. 
b) Infraccions greus : multa de fins a 6.010, 12 euros. 
c) Infraccions molt greus : multa de fins a 120.202, 42 euros, o la suspensió de 

l’autorització per a prestar serveis  funeraris per un termini màxim de tres anys. 
 
A més, l’Ajuntament podrà revocar l’autorització de les empreses que hagin estat sancionades 
per tres faltes molt greus en el termini de divuit mesos. La revocació de l’autorització es 
resoldrà en el mateix expedient en què s’estableixi la tercera sanció. 
 
2.- Infraccions tipificades a la normativa sanitària i de defensa dels consumidors i usuaris 
El límit màxim de les multes imposades a l’empara de les normes a què fa referència l’article 
21.a) i d’altres concordants sobre la mateixa matèria, serà de 15.025, 30  euros. 
El mínim màxim de les multes imposades a l’empara de les normes a què fan referència les 
lletres b) i c) de l’article 21 i d’altres concordants sobre les mateixes matèries, serà el previst a 
l’article 2 del Decret174/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora que 
preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 
dels usuaris (DOGC núm.1322 de 25 de juliol de 1990) 
 
Article 23.- Graduació de les sancions 
 
1.- Les sancions previstes a l’article 22, sigui quina sigui llur qualificació, es graduaran de 
conformitat amb els criteris següents : 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa i entitat dels perjudicis causats. 
c) La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma. 
d) La prohibició que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor 

que el compliment de les normes infringides. 
e) Aquells altres criteris de graduació que contempli la legislació sectorial 

 
La resta de sancions previstes al present Capítol es graduaran d’acord amb la seva normativa 
específica, i, supletòriament, d’acord amb els criteris anteriors. 
 
2.- No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment o administrativament 
en els casos que s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament. 
En cap cas no es podrà imposar una doble sanció en via administrativa pels mateixos fets o 
omissions i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d’exigir-se les 
demés responsabilitats que es dedueixin d’altres fets o infraccions concurrents. 
 
Si un mateix fet o omissió  fos constitutiu de du  so més infraccions administratives 
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l’Ajuntament prendrà en 
consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat. 
 
Article 24.- Altres responsabilitats 
 
1.- Les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris seran, en tot cas, responsables de 
les infraccions que hagin tingut el seu origen en accions o omissions imputables al seu 
personal. 
 
2.- Les sancions imposades a empreses funeràries es podran fer efectives amb càrrec a les 
fiances que preveu l’article 10. 
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Article 25.- Procediment sancionador 
 
1.- Fins que l’Ajuntament no n’hagi adoptat un de propi, la Corporació aplicarà el procediment 
sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC número 1827, de 29 de 
novembre de 1993). 
 
2.- Els òrgans competents de l’Ajuntament podran adoptar mesures cautelars o provisionals en 
els terme si condicions que preveuen  l’article110.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 4 del Decret 
278/1993, de 9 de novembre. 
 
3.- Correspondrà a l’alcalde la imposició de les sancions a què fa referència el present Capítol, 
llevat que les infraccions en matèria sanitària o de defensa de consumidors i usuaris puguin ser 
mereixedores d’una sanció o multa superior a la que poen fixar els ens locals, en el qual cas 
seran imposades, a proposta de l’Ajuntament, per les autoritats estatals o autonòmiques 
competents.  

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 
Disposició transitòria primera 
 
Les empreses que,  en el moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, exerceixin la 
prestació de serveis funeraris en el terme municipal de Manresa amb llicència d’aquest 
Ajuntament, hauran d’adequar si és necessari el seu funcionament als requisits exigits en la 
present Ordenança en el termini de sis mesos. 
Així mateix, no es concedirà cap llicència de reforma, ampliació o traspàs de la instal·lació on 
es prestin serveis funeraris si aquesta no s’adequa als requisits previstos a la present 
Ordenança. 
 
Disposició transitòria segona 
 
Els expedients de concessió de llicències per a la prestació de serveis funeraris en el terme 
municipal de Manresa, que estiguin en tràmit en el moment d’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança, hauran de subjectar-se en tot cas a les seves previsions. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Queda derogat el text refós de l’Ordenança reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de 
Manresa, aprovat definitivament en sessió del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 20 d’abril de 
1998, i publicat en el BOPB número 129, de 30 de maig de 1998.  

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complerts els requisits de tramitació, aprovació i 
publicació legalment establerts.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària,  manifesta 

que en el Ple de 18 febrer de 2016 es va aprovar inicialment la modificació del Text 

Refós de l’ordenança reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa, 

modificacions realitzades d’acord amb una normativa europea, que després es va 

traslladar a una normativa catalana amb l’objectiu de donar més liberalització en el 

sector i permetent que a Manresa puguin funcionar més operadors de serveis 

funeraris. 
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Una vegada feta l’aprovació inicial i la publicació en els diferents butlletins oficials es 

van rebre unes al·legacions, per l’empresa Àltima Funerària Fontanova, SL, i per 

l’Autoritat Catalana de la Competència. 

 

Respecte a l’al·legació presentada per l’empresa Àltima es va resoldre 

desfavorablement ja que la proposta de l’empresa era que l’Ordenança marqués el 

nombre mínim de persones que ha de tenir la plantilla dels Serveis Funeraris. Els 

serveis jurídics de l’Ajuntament van estimar que una ordenança no pot valorar la 

quantitat de persones que han de donar un servei, sinó garantir que el servei prestat 

sigui l’adequat. 

 

Pel que fa a les al·legacions de l’Autoritat Catalana de la Competència, tot i que 

inicialment va felicitar l’Ajuntament de Manresa per ser pioner en fer la liberalització 

dels serveis funeraris, van presentar una sèrie d’al·legacions, algunes de les quals 

s’han estimat favorablement i d’altres s’han desestimat. 

 

S’han desestimat tres al·legacions que fan referència a les següents qüestions:  

-  exigència d’una flota mínima de tres vehicles. 

-  el fet que hi hagi un mínim d’instal·lacions fixes. 

-  disposar d’una fiança ja que dóna la garantia que els serveis es podran complir. 

 
S’han informat favorablement les al·legacions proposades i que fan referència als 

assumptes següents: 

- Reduir l’estoc mínim de fèretres que es considera necessari per garantir la continuïtat 

de servei. 

- L’ACCO proposava que es pogués diferenciar entre l’edifici propi del servei de 

tanatori i les oficines d’atenció al client o comercialització del servei. 

-  Pel que fa als locals destinats a les sales de vetlla compliran amb els requisits 

tècnics i sanitaris que reguli el Reglament de policia sanitària mortuòria, normativa més 

àmplia i més general. 

 

Aquestes modificacions s’han incorporat al nou Text refós de l’Ordenança reguladora 

dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa i per això demana el vot favorable al 

dictamen que l’aprova definitivament. 

 

 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que 

s’abstindran en la votació del dictamen ja que entenen que aquesta regulació a llarg 

termini no anirà acompanyada d’una disminució dels preus, ja que no és l’objectiu 

principal de la normativa europea; tot i que la liberalització del servei podrà suposar 

una millora en els serveis prestats per haver-hi una major competència 

 

Entenen que l’objectiu principal és obrir el ventall perquè més empreses es lucrin del 

negoci de la mort. 
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Des de la CUP creuen que el dret a la mort digna hauria de ser un dret bàsic i s’hauria 

de garantir des de les institucions i per això aposten per tenir uns serveis funeraris 

municipals i que la mort deixi de ser un lucre a mans d’uns pocs. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (6 GMCDC,  7 GMERC, 3 GMPSC  i 1 Regidor 
Sr. Davins), i 6 abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement del dictamen 4.1.1 el president del 
Grup Municipal del PSC, senyor Felip González, s’absenta de la sala de plens. 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
4.1      Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la sol·licitud d’autorització prèvia 

per a la desafectació del servei públic d’ensenyament, d’un habitatge per 
a mestres de centres educatius situat al carrer de la Sèquia, núm. 51, 1r. 
1a de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ensenyament i 
Universitats, de 31 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un edifici d’habitatges per a mestres, situat al 
carrer de la Sèquia, núm. 51, el qual es troba afectat al servei públic de l’ensenyament. 
Recentment, un d’aquests habitatges ha quedat deshabitat, concretament el 1r. - 1a., 
per haver-ne marxat l’ocupant. 
 
II. L’immoble on es troba ubicat l’habitatge que ha quedat desocupat té una antiguitat 
superior als 25 anys, concorrent així un dels supòsits per a poder sol·licitar-ne la 
desafectació. 
 
III. En aquest sentit, l’immoble situat al c/ de La Sèquia, núm. 51, va ser construït l’any 
1971, a càrrec del Ministerio de Educación Nacional, prèvia cessió dels terrenys per 
part d’aquest Ajuntament, en compliment de les previsions establertes en el Decret Llei 
11/1964, de 2 de juliol, pel qual es reformava la llei de construccions escolars. 
 
IV. Així, havent-se produït la desocupació del referit habitatge i atenent a la gran 
necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta 
corporació considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la 
ciutat la possibilitat d’ús social de l’immoble. 
 
V. La cap de secció d’Ensenyament de l’Ajuntament ha emès un informe en data 24 de 
maig de 2016, proposant la desafectació de l’habitatge esmentat. 
 
VI. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions, ha emès un informe en data 31 de maig de 2016 en el qual 
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conclou que la sol·licitud d’autorització prèvia per a la desafectació de l’habitatge 
objecte d’aquest dictamen s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 5.1. lletra g) del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de 
titularitat municipal, diu el següent: 
 

5.1 Es podrà autoritzar la desafectació d’habitatges de mestres, d’ofici o a instància de 
l’ajuntament afectat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents: g) Quan 
l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat. 

 

2. D’altra banda, l’article 25.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix el següent: 
 

/... els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la 
Generalitat per activitats escolars quan aquests deixin de complir la seva funció 
escolar, amb l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, la qual porta 
implícita la desafectació .../ 

 
3. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament l’autorització prèvia, en base al 
que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, per procedir 
a la desafectació del servei públic de l’ensenyament, de l’habitatge per a mestres de 
centres infantils i primaris públics que es relaciona a continuació: 
 

Carrer de la Sèquia, núm. 51, 1r.1a.” 

 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, 

manifesta que el dictamen fa referència a l’habitatge ubicat al carrer de la Sèquia núm. 

51 1r. 1a de Manresa, immoble que té una antiguitat superior als 25 anys. 

 

El Reglament del patrimoni dels ens locals estipula que quan un immoble supera 

l’antiguitat superior als 25 anys i queda desocupat, prèvia sol·licitud a la Delegació 

Territorial d’Ensenyament aquesta pot autoritzar la seva desafectació i així 

l’Ajuntament pot recuperar la titularitat municipal de l’immoble. 

 

Per aquesta qüestió se sol·licita al Departament d’Ensenyament procedir a la 

desafectació de l’habitatge per poder incloure’l a la borsa d’habitatges socials.   

Demana el vot favorable al dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 22 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador 
de les llars d’infants municipals, curs 2016-17. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegat d’Ensenyament i Universitats, 
de 2 de juny de 2016, que es transcriu a continuació: 

“L’article 2 de la llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya, estableix els 
principis rectors del sistema educatiu, destacant-hi la universalitat i l’equitat com a 
garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius. 
 
Així mateix, tal i com assenyala la llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels 
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les 
noves realitats socials. 
 
Els infants de zero a tres anys han de tenir l’oportunitat d’exercir efectivament el dret 
universal a l’educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per 
l’Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució 
d’aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d’accés als serveis de les llars 
d’infants públiques. 
 
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l’Administració local i, 
concretament, els ajuntament, com a administració més propera als ciutadans i 
ciutadanes. 
 
La regidoria d’Ensenyament i Universitats d’aquest Ajuntament té la voluntat d’impulsar 
l’aprovació de les bases reguladores d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats 
de menjadors, destinats a nens i nenes de 0 a 3 anys de les llars d’infants municipals 
de Manresa que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. 
 
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constituïts 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. 
 
Atès que l’article 124.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vistos els informes emesos per la cap de servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de 2 
de juny de 2016 i pel cap de secció de l’Oficina de Suport Jurídic de 2 de juny de 2016. 
 
Per tot això, la regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, proposa a la Comissió 
Informativa i de control de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, que dictamini 
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favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR inicialment les bases reguladores de la comissió d’ajuts per a 
l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2016-17, amb el text següent:  
 
“BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ESCOLARITZACIÓ I 
MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 2016-17 
 
Base 1. Objecte, beneficiaris i requisits 
 
1. L’objecte d’aquestes Bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant procés selectiu de 
concurrència pública, d’ajuts a famílies empadronades a Manresa amb infants de 0 a 3 anys 
matriculats a les llars d’infants municipals de Manresa durant el curs 2016-2017 que es trobin 
en les situacions següents: 
 
Beques o ajuts per al servei escolar i per al servei de menjador. Les bonificacions es 
concediran pel concepte de quotes mensuals i per la matrícula. 
 
1.1. Els alumnes de famílies nombroses i monoparentals tindran una reducció del 30%. 
Aquestes bonificacions s’aplicaran sempre a partir de la data de presentació del títol, carnet o 
certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu per a quotes 
ja liquidades amb anterioritat.  
 
1.2. Els alumnes de famílies que no superin els barems de renda bruta anual establerts al 
quadre següent, tindran dret a les reduccions que es detallen a sota: 
  

 
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 

 
7 o més 

persones 

Tram B  
(fins a) 

11.804,52 14.528,64 17.252,76 19.976,88 22.701,00 25.425,12 

Tram D 
(fins a) 

14.755,65 18.160,80 21.565,95 24.971,10 28.376,25 31.781,40 

 
 
Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert 
per al tram B del quadre anterior tindran dret: 
 
- Al 80% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador 
- A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula quan siguin alumnes valorats d’alt risc 

social per professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts 
per la Direcció general d’Atenció a la Infància i Comunitat educativa de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert 
per al tram D del quadre anterior tindran dret: 
 
- Al 50% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador 
- Al 80% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador quan les 

famílies es trobin, a més, en un dels supòsits següents:  
- infants en acolliment 
- discapacitat de l’infant, el pare, la mare, tutor/a o germans 
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- risc social valorat per professionals dels serveis socials municipals en funció dels 
criteris establerts per la Direcció general d’Atenció a la Infància i Comunitat educativa 
de la Generalitat de Catalunya 

 
Aquestes reduccions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar la reducció establerta a l’apartat 
1, si escau. 
 
1.3. La incorporació amb posterioritat a l’1 de gener de cada curs donarà lloc a una reducció 
del 50% de l’import de la matrícula. Respecte a les quotes mensuals es pagaran les 
corresponents a partir de la data d’alta.  
 
1.4. Si un alumne en llista d’espera s’incorpora a l’escola per ocupar una plaça vacant una 
vegada iniciat el mes, abonarà igualment la quota íntegra si és dins la primera quinzena; si s’hi 
incorpora dins la segona quinzena, abonarà la meitat de la quota. 
 
 
Base 2. Condicions generals per optar a aquestes reduccions.  
 
- Estar empadronat a la ciutat de Manresa 
- Que la renda bruta anual de la unitat familiar no superi les quantitats que 

s’especifiquen anteriorment 
- No rebre cap més ajut pel mateix concepte 
- No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre 
 
Base 3. Sol·licituds i documentació 
 
1. Les famílies monoparentals i nombroses acreditaran documentalment aquesta condició 
en el moment d’efectuar la matrícula a l’escola. 
 
2. Les persones interessades a presentar sol·licitud d’acord amb la Base 2 d’aquesta 
convocatòria podran recollir l’imprès específic que facilitarà la llar d’infants en el moment 
d’efectuar la matrícula, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’acord 
amb l’horari que se li hagi indicat a l’escola. Caldrà que hi adjunti la documentació següent: 
 
Fotocòpia i original de: 

 DNI de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de convivència 

 En cas de persones estrangeres: permís de residència de tot el nucli familiar de 
convivència i, en el seu defecte, passaport. 

 Llibre de família 

 Certificat de Vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de 
convivència. 

 
o Justificació d’ingressos: 
 

 Majors de 16 anys que treballin: 3 últimes nòmines 

 Majors de 16 anys perceptors d’alguna prestació de l’Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya (OTG): certificat de prestacions mensuals. 

 Majors de 16 anys autònoms o d’alta en un dels règims especials de la Seguretat 
Social: declaració trimestral d’ingressos o declaració de l’IRPF de 2014. 

 Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en relació a la percepció 
de pensions i altres prestacions anàlogues (per exemple,  prestacions per fills a 
càrrec). 

 Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Família (OBF) en relació a la percepció de 
pensió no contributiva de jubilació o d’invalidesa.  

 En el  cas de persones amb grau de dependència, si s’escau, certificat d’ingressos 
vinculats a la Llei de la Dependència. 

 Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de Catalunya. 
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De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es puguin justificar 
ingressos, amb els documents esmentats, caldrà fer declaració responsable d’ingressos.  
 
Les persones perceptores de PIRMI no caldrà que portin el justificant d’ingressos PIRMI, 
l’Ajuntament de Manresa pot sol·licitar-ho directament al Departament pertinent.  
 
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 16 anys que no tinguin ingressos, els 
caldrà: 
 

 Certificat negatiu de l’OTG  

 Certificat negatiu de l’INSS 
 
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 65 anys que no percebin cap pensió: 
certificat negatiu de PNC 
 
Les persones del nucli familiar de convivència menors de 65 anys amb un grau de discapacitat 
superior o igual al 65% que no percebin cap pensió: certificat negatiu de PNC 
 
o En cas de separació o divorci: conveni regulador de separació presentat al jutjat o 
sentència de divorci on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o 
pensió. En el cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la sentència.  
 
o Per acreditar la situació familiar si s’escau també aportar original i fotocòpia de: 
 

 Carnet de discapacitat 

 Carnet de família monoparental 

 Carnet de família nombrosa 

 Resolució de grau de dependència 
 
 Certificat Vida laboral - per internet www.seg-social.es o trucant al 901502050 
 Certificat de prestacions de l’OTG - per internet www.sepe.es 
 Certificats de pensions o prestacions anàlogues de l’INSS - C. Bruc, 138-140 Manresa 
 Certificats de pensions de l’OBF – (Avda.Verge de Joncadella s/n Manresa) 
 
3. L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per a l’atorgament d’ajuts podrà 
requerir els documents complementaris que consideri necessaris per a un coneixement 
adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas. 
 
Base 4. Especificacions de la documentació general 
 
1. En el cas de presentar sol·licitud d’acord amb la Base 1 i aquesta sigui presentada per 
unitats familiars de les quals les administracions tributàries no disposin de dades de tots els 
membres computables, serà el/la sol·licitant qui haurà d’aportar informació fefaent sobre la 
situació econòmica de renda i patrimoni de la seva unitat familiar, o bé es demanarà al 
sol·licitant la presentació del resum de la declaració anual de l’IRPF o els certificats 
d’imputacions de l’exercici corresponent - segons correspongui -  dels membres computables 
de la seva família, així com de la resta de documentació que es consideri necessària per 
determinar la renda per càpita. La documentació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies 
hàbils.  
 
2. En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació citada anteriorment, 
l’Ajuntament en requerirà l’aportació a l’interessat, el qual disposarà d’un termini màxim de deu 
dies hàbils per presentar-la a l’Ajuntament des de la corresponent comunicació. 
 
Base 5. Documentació especial 
 

http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
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En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part de l’administració 
tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant informe social que s’acompanyarà, 
en el seu cas, de la informació tributària de la qual es disposi. 
 
Base 6. Procediment per sol·licitar els ajuts.  
 
1. Els interessats hauran de presentar l’imprès de sol·licitud degudament complimentat signat 
per tots els membres computables d’acord amb la base 3.2. 
 
2. El lloc de presentació de les sol·licituds és l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).  
 
Base 7. Termini de presentació     
 
1. El termini ordinari de presentació de sol·licituds es determinarà a l’acte de la convocatòria. La 
presentació de la documentació es farà d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a l’escola a 
les persones interessades.  
 
2. Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar 
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a les llars d’infants que s’hi matriculin una 
vegada iniciat el curs escolar que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini ordinari i 
sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts a la base 2. 
 
3. D’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran presentar sol·licituds durant el 
curs  per a alumnes la família dels quals tingui una variació substancial en la seva renda 
familiar per:  
 
Defunció i/o incapacitat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne. 
Privació de llibertat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne. 
Abandonament familiar d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne. 
Embargament de béns i/o rendes d’un o ambdós cònjuges responsables legals del menor. 
Situacions d’atur involuntari sobrevingudes per part d’algun dels membres de la unitat familiar. 
Canvis en la situació econòmica de la unitat familiar. 
 
Base 8. Baremació i avaluació de l’ajut 
 
1. La Comissió d’avaluació procedirà a valorar les sol·licituds presentades per aplicació de les 
reduccions previstes a la Base 1 i formularà proposta de resolució que serà elevada a l’òrgan 
instructor. 
 
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la relació dels alumnes amb dret a 
beca o reducció i el percentatge del cost d’escolarització o menjador que significa d’acord amb 
la base 1.  
 
3. La proposta de resolució serà traslladada a la direcció de cada llar d’infants durant el termini 
que estableixi l’acte de la convocatòria perquè ho comuniqui a les persones interessades i, si 
escau, puguin formular les al·legacions que estimin convenients en el mateix termini. 
 
4. La Comissió d’avaluació, un cop valorades les sol·licituds, podrà plantejar a la proposta de 
resolució la reserva de part de la dotació pressupostària per a noves matriculacions o canvis 
econòmics de la unitat familiar d’acord a la base 7.3. 
 
Base 9. Atorgament dels ajuts 
 
La resolució emesa per l’òrgan competent serà notificada a cada un dels interessats.   
 
Base 10. Noves adjudicacions 
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Quan s’hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s’incrementi l’establerta inicialment, 
els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases 7.2 i 7.3  podran obtenir 
beca sempre que els correspongui per valoració.   
 
Base 11. Pagament dels ajuts 
 
El pagament dels ajuts pel servei escolar i pel servei de menjador es farà de manera indirecta 
mitjançant la reducció, en la part proporcional que correspongui, de la quota que hagi de 
satisfer el beneficiari a l’empresa concessionària del servei municipal de llars d’infants. 
 
Base 12. Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions 
 
1. Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, els 
centres docents ho comunicaran de manera immediata a l’Ajuntament. 
 
2. Es podrà retirar la beca i/o ajuda de menjador a l’alumnat que no assisteixi regularment al 
centre. 
 

Annex 1 
 
Conceptes: 
 
Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la unitat familiar  
el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els 
germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar; germans 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents dels pares que justifiquin 
la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de 
convivència  corresponent. 

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable 
aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici de que en la renda de 
la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica. 

Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per 
anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda de la unitat  familiar. 
 
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la 
unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l’ajut  la documentació 
necessària per acreditar-ho.” 

 
SEGON.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió d’ajuts per a l’escolarització i 
ajuts individualitzats de menjador a les llars d’infants municipals curs 2016-17, 
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, amb els termes 
següents: 
 
Aplicació pressupostària a la que s’imputa la subvenció: Anirà a càrrec de la 
partida 323022799, del pressupost municipal 2016. 
 
Termini.- El termini ordinari de presentació de sol·licituds s’iniciarà una vegada 
finalitzada la matriculació d’alumnes a les llars d’infants, d’acord amb l’hora prèvia que 
s’hagi donat a l’escola a les persones interessades.  
 
Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la 
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat 
que es facilitarà a les llars d’infants i a la web municipal http://www.ajmanresa.cat. 
 

http://www.ajmanresa.cat/
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La documentació es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització, sense perjudici 
del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases 
reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a 
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
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. 
 
TERCER.- PUBLICAR, les bases i la convocatòria, i sotmetre les  bases a informació 
pública per un termini de 20 dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci de publicació del text. 
 
QUART.- L’acord d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu un cop 
transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin formulat al·legacions o 
impugnacions.” 
 
 
La senyora Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, 

manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació de les bases reguladores per a la 

concessió d’ajuts a famílies amb infants de 0 a 3 anys per a l’escolarització i menjador 

a les llars d’infants municipals. 

 

Com a beneficiaris queden incloses les famílies monoparentals i la tramitació s’efectua 

pel règim de concurrència competitiva i la seva resolució s’efectua com es disposa a 

les bases reguladores. 

 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2  a votació i 
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (6 GMCDC,  7 GMERC, 2 GMPSC, 2 GMC’s  i 
1 Sr. Miquel Davins), i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 

El president del Grup Municipal del PSC, senyor Felip González, es reincorpora a la 

sala de plens. 
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4.2      Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels estatuts 

del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, aprovada pel 
Consell directiu el 4 de març de 2016. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cultura, d’1 de juny de 
2016, que es transcriu a continuació: 

“Vist l'acord del Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals 
de 4 de març de 2016, en virtut del qual es va aprovar la proposta de modificació dels 
Estatuts del Consorci. 
 
Aquestes modificacions van encaminades a adaptar el text a l’actual marc normatiu, en 
especial a: 
 

- La disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, on s’estableix que els 
consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei hauran d’adaptar els seus. 

- La Llei 15/2014, de racionalització del sector públic, que introdueix un règim 
jurídic, amb caràcter bàsic, senzill i ex novo del dret de separació dels 
membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, 
s'estableixen les regles per les que es regirà. D’acord també amb la llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. 
 

Vist el certificat del consorci emès pel seu secretari accidental en data 4 de març de 
2016, en què acredita que el Consell directiu del Consorci Transversal Xarxa 
d’Activitats Culturals ha aprovat inicialment, amb la majoria necessària, la modificació 
dels estatuts. 
 
D’acord amb l’informe emès pel Cap de la Secció de Cultura en data 31 de maig de 
2016 i pel Cap de l’Oficina de Suport Jurídic del Servei en data 1 de juny de 2016. 
 
Obra a l’expedient, d’acord amb l’article 122.5.e.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, informe de la Secretaria General preceptiu per 
a l’adopció d’aquests acords, els quals requereixen d’una majoria especial. 

 
Fonaments de dret 
 
L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci estableix que correspon al Consell Plenari, 
amb caràcter indelegable, l'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens 
perjudici de la necessitat també de l'aprovació per part de cadascun dels ens 
consorciats. 
 
L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari caldrà el 
vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa dels 
acords que s'adoptin sobre les matèries següents: b) Aprovació i modificació dels 
presents Estatuts. 
 
L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb l'article 313.2 del 
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mateix Reglament, regulen el procediment i quòrum necessari de modificació dels 
estatuts del Consorci. En aquest sentit, també article 115.1.c de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalnes. 
 
L'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
que requereix majoria absoluta per modificar els estatuts. En conseqüència, es 
requerirà d’informe preceptiu de la secretaria municipal, d’acord amb l’article 122.5.e.2 
de la mateixa llei. 
 
L'article 10 de l’esmentada llei 26/2010, de 3 d’agost, i l’article 15 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, regulen l'encomana de gestió. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents:  

 
ACORDS 

 
“Primer.- Ratificar, i en conseqüència aprovar inicialment, la modificació dels Estatuts 
del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals aprovada pel Consell Directiu 
d'aquest de 4 de març de 2016, d’acord amb la següent transcripció literal: 
 

“1.- Modificació de l'article 1: 
 
“Article 1 
Amb la denominació de Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals“CTXAC” es 
constitueix un consorci a l’empara del que preveu el Conveni Marc Europeu sobre 
cooperació transfronterera entre entitats territorials, el Tractat entre el Regne d’Espanya 
i la República Francesa sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials, 
suscrit a Bayona, 10 de març de 1995, l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les bases de Règim Local, amb el nou redactat efectuat per la Llei 
57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel text refòs de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya aprovada 
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Consorci transversal, Xarxa d’activitats culturals, “CTXAC”, es constitueix com a 
entitat pública de caràcter associatiu, integrada pels següents membres: 

 
a) Ajuntament de Figueres 
b) Ajuntament de Girona 
c) Ajuntament de Granollers 
d) Ajuntament de Manresa 
e) Ajuntament de Mataró 
f) Ajuntament d’Olot 
g) Ajuntament de Reus 
h) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i) Ajuntament de Sant Cugat 
j) Ajuntament de Tortosa” 
 
2.- Modificació de l’article 2: 
 
“Article 2 
1.Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques i entitats 
privades, com a socis associats, però no de ple dret, sense ànim de lucre que tinguin 
finalitats d’interès públic concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci. 
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2.Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent 
procediment: 
 
-A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d'admissió de caràcter objectiu. 
-Les ciutats interessades presentaran la seva sol·licitud de pertanyença a la xarxa, la 
Comissió Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte. 
-Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà ratificada 
pel Consell Directiu per majoria absoluta. 
 
3.Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i 
propostes que impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió 
Permanent” 
 
3.- Modificació de l’article 4: 
 
“Article 4 
1. El domicili del Consorci és a Mataró, carrer Sant Josep, 9. 
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà variar 
establint-se sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa. El canvi de domicili 
serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots 
els ens consorciats, publicar-lo en el BOP i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció 
General d’Administració local. 
 
4.- Modificació de l’article 5: 
 
“Article 5 
D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, el Consorci quedarà adscrit a l’Ajuntament de Mataró ja que té el 
major nombre d’habitants dels municipis consorciats.  
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari 
 
5.- Modificació de l’article 7: 
 
“Article 7 
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 
 
a) El Consell Directiu 
b) El President 
c) Els vicepresidents 
d) La Comissió Permanent 
e) La Gerència (sempre que el Consell Directiu així ho cregui convenient)” 
 
6.- Modificació de l’article 8: 
 
“Article 8 
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent: 
 
a) President /a: l’alcalde, o per delegació , el regidor o regidora de cultura d’una de les 
ciutats que integren la Xarxa d’activitats culturals. 
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de 
dues o més ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals 
c) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat i un representant 
designat per cada entitat sense ànim de lucre participant.  
 
2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu 
càrrec, correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin 
aquests Estatuts, a l’òrgan competent de cadascun dels ens consorciats.” 
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7.- Modificació de l’article 9: 
 
“Article 9 
Són atribucions del Consell Directiu: 
 
a) Nomenar el gerent. 
b) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i prendre raó de la seva 
liquidació. 
c) Aprovar l’inventari de béns del Consorci 
d) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que superin el 25 % dels recursos 
ordinaris del Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan 
l’import acumulat de  totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del primer exercici. 
e) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts. 
f) Censurar els comptes. 
g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la 
seva admissió i ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous 
membres. 
h) Modificar els Estatuts. 
i) Aprovar Ordenances generals i ordenances fiscals. 
j) Dissoldre el consorci i liquidar-lo. 
k) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions 
complementàries. 
l) Controlar els òrgans de govern. 
m) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de 
cada exercici econòmic, excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost,  
excepte les de tresoreria o operacions de préstec a curt termini, l’aprovació de la 
concertació de les quals correspondrà a la Comissió permanent.  
n) Acceptar donacions, llegats i herències en favor del consorci. 
o) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que superin l’import del 25% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci. 
p) Autoritzar les despeses que superin el 25% dels recursos ordinaris del pressupost 
del consorci. 
q) Aprovar la liquidació del Pressupost” 
 
8.- Modificació de l’article 11: 
 
“Article 11 
1. La presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, fins 
a 4 anys, un dels presidents dels ens locals consorciats, que es postuli per exercir-la i 
que sigui votat per la majoria de municipis i entitats membres a través d'un procés 
intern d'elecció en el si del Consell Directiu. 
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president haurà de 
presentar els seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la major diversitat 
representativa, tant política com territorial. 
2. El President del Consell Directiu ho serà també del Consorci, i en serà representant 
a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial 
davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant tot tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques. 
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les 
delegacions que estimi pertinents en favor d’un dels vicepresidents o de la Comissió 
Permanent.” 
 
9.- Modificació de l’article 13: 
 
“Article 13 
La Comissió Permanent  tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de la 



78 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

xarxa. Estarà formada per: 
a) El President 
b) els vicepresidents 
c) els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps d'àrea, 
coordinadors, directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten els càrrecs amb 
veu i sense vot.” 
 
10.- Modificació de l’article 14: 
 
“Article 14 
Són atribucions de la Comissió Permanent: 
a) Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari 
b) Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes, especialment els de llarga durada. 
c) Controlar el compliment del programa d’activitats 
d) Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que 
desplegui aquests Estatuts. 
e) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directius, l'admissió de nous 
membres al Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu. 
f) Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i 
fixar les retribucions complementàries. 
g) Exercir accions judicials i administratives, amb caràcter ordinari 
h) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que no superin el 25 % dels recursos 
ordinaris del Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan 
l’import acumulat de  totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del primer exercici. 
i) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de 
cada exercici econòmic, no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost i 
aprovar les operacions de tresoreria o operacions de préstec a curt termini, qualsevol 
que sigui el seu import.” 
 
11.- Modificació de l’article 15: 
 
“Article 15 
1. La Comissió Permanent és reunirà amb la periodicitat necessària que requereixi el 
desenvolupament de la seves funcions. 
2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, s’acomodarà 
al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. 
3. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, tenint en 
compte, en cas d’empat, el vot de qualitat del President.” 
 
12.- Modificació de l’article 16: 
 
“Article 16 
1. El Consell Directiu nomenarà, sempre que ho cregui convenient, un gerent, que 
haurà d’estar professionalment capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de 
personal eventual del Consorci. 
2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li 
encomani o delegui el Consell Directiu: 
a) Executar els acords de la Comissió Permanent, del Consell Directiu i els del 
President/a 
b) Exercir la direcció superior del personal 
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres 
d) Elaborar l’avantprojecte el pressupost 
e) Elaborar el programa d’activitats i formular la memòria de la tasca realitzada en cada 
exercici econòmic 
f) Proposar els actes d’execució del pressupost 
g) Proposar un pla anual d’adquisicions 
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 
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pressupost, competència que exercirà indistintament amb el President del Consorci. 
i) Ordenar pagaments. 
j) Assumir la representació de la xarxa en les funcions externes de caràcter tècnic. 
k) Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot. 
 
En el cas que el Consorci no disposi de la figura del Gerent, correspondran les 
anteriors funcions i competències l la figura del President. 
 
13.- Modificació de l’article 19: 
 
“Article 19 
Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Consell Directiu 
d’entre funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, o persona 
en qui expressament deleguin. 
 
El personal del Consorci serà personal adscrit, que provindrà de les administracions 
que en són membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionament intern 
del Consorci i mantindran els seus drets i deures establerts en la normativa que els 
sigui d’aplicació i romandran en la situació administrativa o laboral que tinguin en les 
seves administracions d’origen. 
Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit, tindran a tots els efectes 
la consideració de tasca pròpia del Consorci. 
 
Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal de les Administracions 
Participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, 
el ministeri d'Hisenda i Administracions Púbiques  o òrgan competent de l'Administració 
a la que s'adscrigui el consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per 
part del consorci per a l'exercici d'aquestes funcions.” 
 
14.- Modificació de l’article 23: 
 
“Article 23 
El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la normativa 
vigent sobre hisendes locals. El Secretari – Interventor en prepararà l’avantprojecte, 
basant-se en les aportacions determinades segons l’article anterior, posteriorment 
s’elevarà al Consell Directiu per a la seva aprovació.” 
 
15.- Modificació de l’article 26: 
 
“Article 26 
1.- Els membres del consorci, podran separar-se'n en qualsevol moment sempre que 
no s'hagi assenyalat termini per a la durada del consorci.  
 
2.- Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i 
aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci a què pertany, el municipi podrà 
separar-se'n. 
 
3.- Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se’n, sempre que ho notifiqui per 
escrit al màxim òrgan de govern del Consorci abans de la finalització de l’exercici en 
curs, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos 
anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents. 
En cas que la baixa de la ciutat estigui motivada per l'incompliment d'un dels membres, 
el dret de separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de govern 
del consorci amb un avís previ de 6 mesos. En l'escrit s'ha de fer constar l'incompliment 
que motiva la separació, la formulació de requeriment previ del seu compliment i el 
transcurs del termini atorgat per complir després del requeriment. 
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4.- L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que la resta 
dels seus membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci, 
almenys, dues administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d'una Administració.  
 
5.- Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci 
s'aplicaran les regles següents:  
 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu dret de 
separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del 
patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de 
repartiment serà el que disposen els Estatuts.  
 
A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria 
correspost a la liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació s'han de 
tenir en compte, tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el 
dret de separació al fons patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada 
any. Si el membre del consorci que se separa no hagi realitzat aportacions per no estar 
obligat a això, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si 
s'escau, hagi rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.  
 
S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la 
quota de separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i 
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació 
si la quota és negativa.  
 
L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit en què aquesta sigui positiva, o un cop s'hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa.  
 
b) Si el consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei, a l'Administració 
que ha exercit el dret de separació, l'ha d'acordar el consorci a qui, de les altres 
administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents de una 
Administració que romanen en el consorci, s'adscriu en aplicació dels criteris establerts 
en la Llei.” 
 
16.- Modificació de l’article 28: 
 
“Article 28 
1.- El Consorci es pot dissoldre per les causes següents: 
 

a) Per compliment de la seva finalitat 
b) Per acord unànime dels ens consorciats 
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant 
e) Per incompliment de l'objecte 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens 

 
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord del Consell Directiu, adoptat amb el 
vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria 
absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels òrgans 
competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada ens 
consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior. 
 
3. L'acord del Consell Directiu sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la 
forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i 
instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels 
criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que 
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hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.” 
 

4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, 
resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa." 

 
Segon.- Encomanar a favor del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals la 
realització dels tràmits següents: 
 
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes 
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s’hi formula cap al·legació, 
reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació 
estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament 
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la 
referència del BOP en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 
 
c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes 
d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de Catalunya. 
 
Tercer.- Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.” 
 
 
La senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultura i Joventut, manifesta que 

el dictamen fa referència al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals. 

 

Aquest Consorci està integrat pels següents membres: Ajuntament de Figueres, 

Ajuntament de Girona,  Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Mataró, Ajuntament 

d’Olot, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant 

Cugat, Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament de Manresa. 

 

L’objectiu del dictamen és adaptar els Estatuts del Consorci a l’actual normativa.  

El Consorci quedarà adscrit a l’Ajuntament de Mataró ja que té el major nombre 

d’habitants dels municipis consorciats i aquesta adscripció podrà ser modificada en 

cada exercici pressupostari. 

Un punt important de la modificació dels estatuts és facilitar tant l’adhesió al Consorci 

com per la decisió de sortir d’aquest. 

 

Demana el vot favorable del dictamen. 
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El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 

aquesta modificació es fa per adaptar els estatuts del Consorci als requeriments de la 

LARSAL i per aquesta raó votaran en contra del dictamen.  

 

Des de la CUP ja es van posicionar en contra d’aquesta Llei, ja que és una llei 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que no té en compte els principis 

d’autonomia i subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de 

qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten els ajuntaments i en aquest cas a 

la coordinació entre els diferents ajuntaments. 

  

El GMCUP creu que no s’ha d’adaptar ni la llei LARSAL, ni la llei mordassa, ni cap 

altra llei, sent necessari que el Parlament català sigui sobirà i desobeeixi les directrius 

imposades per l’estat espanyol. 

 

Des de la CUP tenien un desconeixement de com funcionava aquest Consorci i dels 

seus estatuts, la qual cosa els ha costat molt poder-los clarificar. També desconeixen 

l’eficàcia real d’aquest Consorci i els agradaria saber si els principis i objectius s’estan 

complint a la ciutat de Manresa. 

 

Agrairien que la regidora Crespo pogués aclarir l’impacte positiu del Consorci a 

Manresa, ja que creuen que aquest desconeixement no és només seu sinó de la 

majoria de les manresanes i manresans. 

 

A través de la pàgina web han pogut veure que dels 11 projectes de l’any 2015, només 

quatre s’han pogut desenvolupar a Manresa i per això demana l’impacte econòmic que 

han pogut tenir, com es finança aquest Consorci i com funciona la clàusula econòmica 

si algun dels membres l’abandona. 

 

 

La senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultura, manifesta que donada la 

llargària de l’explicació els ho passarà per escrit perquè sigui ser més aclaridora. 

 

Afirma que Manresa s’ha beneficiat, tant per les obres que arriben al Kursaal, com pels 

projectes educatius que poden tenir lloc en diferents entorns.  

 

Diu que és cert que per decisió tècnica es van fer 4 dels onze projectes, i pel que fa al 

seu finançament provenien d’una partida pressupostària de Cultura, però en aquest 

moment no disposa de més informació. 

 

 

L’alcalde diu que per parlar del finançament s’hauria de fer a través d’una comissió ad 

hoc, fora del plenari, i proposa una trobada oberta a tots els Grups municipals que 

consideri oportú.  
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El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que respecte 

a la pregunta sobre l’impacte real a la ciutat diu que l’han demanat pel desconeixement 

general que tenien de l’existència del Consorci. 

  

També voldrien conèixer el cost econòmic que suposa per a l’Ajuntament. 

 

 

La senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultura i Joventut, manifesta que 

el cost de pertànyer a la Xarxa és de 6.000 i escaig euros. Diu que els membres que 

estan adscrits a la Xarxa són municipis entre mitjans i petits i perifèrics. 

 

El fet que una sèrie de ciutats mostrin interès, afavoreix una reducció més elevada del 

cost d’una producció. Posa l’exemple de l’obra de teatre Foot-Ball, de Cesc Gelabert 

que tenia un catxet de 8.000 € i pel fet que 4 ciutats es van mostrar interessades, el 

preu va baixar a 6.000 €. Llavors el Consorci Transversal n’assumeix 1.000 per a 

cadascun. Una cosa que val 8.000 €, n’acaba costant 6.000 €. 

 

Un altre tema és quin benefici es tindrà per poder eixugar el cost dels 6.000 €. El 

Consorci Transversal assumeix una part del cost, i com més ciutats s’impliquen més 

econòmic surt.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (6 GMCDC,  7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s  i 1 
Regidor Sr. Davins), i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement del dictamen 5.1.1 el president del 
Grup Municipal de DM, senyor Dídac Escolà, s’absenta de la sala de plens. 
 
 

5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la 2a modificació de finançament 

previst en l’aplicació pressupostària 15112.60000 Gestió urbanística-
Inversions en terrenys. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 30 
de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“1.- En el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016, hi figura l’aplicació 
pressupostària 15112.60000 Gestió urbanística-Inversions en terrenys amb una 
consignació de 2.401.421,00 euros, per fer front a diversos pagaments detallats en 
l’aplicació pressupostària. 
 
2.- El finançament estava previst amb alienacions de solars i locals per un import de 
683.041,00 euros, com figura en el detall de l’aplicació pressupostària, i la resta 
d’1.718.380,00 amb recursos ordinaris.  
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3.- Es va modificar aquest finançament per acord de ple de 17 de març de 2016                       
i va quedar amb el següent desglòs: 
 
Alienació de solars .........................    545.411,86  
Recursos ordinaris ......................... 1.856.009,14  
                                                         2.401.421,00  
 
4.- S’han alienat 3 finques per un total de 196.194,60 euros. Aquest import sumat als 
recursos ordinaris de 1.856.009,14 euros puja un total de finançament consolidat de 
2.052.203,74 euros 
 
3.- Després de comptabilitzar els pagaments corresponents a les expropiacions de la 
cra. de Vic, 114 , c. de les Saleses, 9 , c. de la Mel, 7 i p. Lladó 6 i 7 per un total d’ 
1.991.675,53 euros, tenim un disponible finançat de 60.528,21 euros.  
 
4.- Tot i les accions que es van realitzant per a la venda de patrimoni municipal del sol, 
no es preveu poder alienar en breu cap altra finca. 
   
5.- Tota vegada que els pagaments que s’han de tramitar de les expropiacions 
referents al c. Sant Miquel,12 i c. Amigant, 8, sumen un total de 94.351,63 euros, cal 
buscar finançament per la diferència de 33.823,42 euros. 
 
Pel que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Modificar, en part, el finançament previst en l’aplicació pressupostària 
15112.60000 del pressupost municipal vigent, de forma que s’incrementa el 
finançament per recursos ordinaris en 33.823,42 euros i disminueix pel mateix import 
l’inicialment previst per alienació de solars. 
 
Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de la següent aplicació pressupostària  

finançada amb recursos ordinaris: 
 
0114.31002     Operacions de Tresoreria.- A curt termini........................    33.823,42” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que hi 

ha unes obligacions de pagament corresponents a unes expropiacions que estaven 

finançades per unes alienacions de solars municipals que no s’han acabat de 

desenvolupar i per tant s’ha de trobar finançament en una altra partida pressupostària, 

Operacions de Tresoreria, interessos a curt termini, per import de 33.823,42 €. 

 

Es bloquegen aquests diners que són un estalvi i el finançament s’utilitza per pagar 

aquest diferencial de 33.823,42€ per pagar aquestes expropiacions el proper mes de 

juliol. 

 

Demana el vot favorable al dictamen. 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que des de la 

CUP creuen poc seriós modificar en tant poc temps una aplicació pressupostària feta 

fa mig any, ja que tal i com diu el dictamen és la segona vegada que es modifica el 

finançament d’aquesta aplicació pressupostària. 

  

També els sorprèn la facilitat de l’equip de govern per aconseguir trobar recursos per 

finançar determinats tipus d’activitats, tenint en compte les dificultats que té per trobar 

finançament per a altres serveis de l’ajuntament. 

Per pagar sentències, expropiacions i als bancs sempre es troben partides 

pressupostàries, en canvi per pagar biblioteques, beques i servei de menjador a l’estiu 

a vegades és impossible trobar els diners necessaris. 

 

Des de la CUP no comparteixen l’estratègia de l’equip de govern de vendre patrimoni 

municipal per pagar sentències i expropiacions, perquè entenen que no és la millor 

manera i estan convençuts que la propietat pública del sòl és un element molt 

important per a l’autonomia municipal i quan es ven aquest patrimoni s’està empobrint 

a tota la ciutadania. 

 

Celebren que el dictamen busqui finançament intern, però a desgrat i a contracor de la 

voluntat de l’equip de govern, que segueix venent propietat tal i com ho van deixar clar 

a la comissió informativa. 

 

El GMCUP creu que s’haurien de trobar altres possibilitats, com podria ser el lloguer o 

un ús social d’aquests espais que actualment estan en desús.  

 

Els sembla bé que de moment no es vengui res i s’utilitzin fons propis, però no 

comparteixen la voluntat de l’equip de govern de vendre patrimoni i per això 

s’abstindran en la votació del dictamen. 

 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon al 

senyor Masdeu que això prové de l’aprovació del pressupost de desembre de 2015. 

 

Són operacions de venda que es van posar en marxa i que malauradament per a les 

arques municipals no van quallar, cosa que s’intentarà que es faci d’aquí a finals d’any, 

però mentrestant l’obligació és pagar les sentències.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (6 GMCDC i 7 GMERC) i 9 abstencions (3 
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 regidor Sr. Davins) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

El president del Grup Municipal de DM, senyor Dídac Escolà es reincorpora a la sala 

de plens. 
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5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 
pressupostària 3263.48920 – Foment hàbits vida saludable. Subvencions 
nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 31 
de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2016, 
en sessió del dia 17 de  desembre de 2015  
 
Aplicació pressupostària  3263 489 20:  
Foment hàbits vida saludable. Subvencions nominatives: Total..........58.500,00 
 

Mosaic               37.000,00 
Associació Espanyola contra el càncer              9.000,00 
Ass. Familiars Alzheimer                 7.000,00 
Fundació Universitària del Bages                                  5.500,00 

 
 En data 30 de maig del 2016, la Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i 

Programes informa que de l’aplicació pressupostària 3263 22699 hi ha 
disponibilitat per canvi de partides, sobrant de crèdit per un import de 1.500,00€  
i proposa destinar-los a l’aplicació pressupostària 3263 48920, Foment hàbits 
vida saludable. Subvencions nominatives, per subvencionar a una nova entitat : 
“Associació Caminant plegats en el dol” 

 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ 
Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les 
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen 
de l’adopció d’un acord del ple municipal. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Per tot l’ exposat, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,  3263 48920 
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
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Aplicació pressupostària  3263 489 20:  
Foment hàbits vida saludable. Subvencions nominatives: Total..........60.000,00 
 

Mosaic               37.000,00 
Associació Espanyola contra el càncer              9.000,00 
Ass. Familiars Alzheimer              7.000,00 
Fundació Universitària del Bages                                  5.500,00 
Associació Caminant plegats en el dol            1.500,00 

 
Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades 
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal 
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament 
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a 
efectes de la seva entrada en vigor. 
  
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de la documentació sigui adient per a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Cohesió Social, Gent gran i 

Salut, manifesta que el dictamen fa referència a la modificació de l’aplicació 

pressupostària corresponent a Foment hàbits vida saludable. 

 

Es proposa subvencionar a una nova entitat, l’Associació Caminant plegats en el dol, 

l’objectiu de la qual és donar una atenció integral al dol que viuen les persones i 

famílies que han patit la pèrdua d’un ésser significatiu, així com donar suport a altres 

institucions. 

Davant la tasca positiva d’utilitat pública que estan desenvolupant i per l’acceptació 

que té per part de la societat tant de Manresa com de la Comarca, es va creure oportú 

subvencionar aquesta associació.  

 

L’import de la subvenció nominativa per a aquest any 2016 és de 1.500,00 €,  i de cara 

al proper exercici  2017 ja es valorarà la quantitat a atorgar. 

 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 

des de la CUP no comparteixen la postura de subvencionar a entitats perquè facin una 

feina que consideren que s’hauria de fer des de l’Ajuntament. 

Aquestes subvencions que s’atorguen haurien de formar part de l’estructura interna de 

l’ajuntament.  

 

Com que l’Ajuntament ja ha optat per la política d’atorgar subvencions, no entenen que 

aquesta associació, que fa una feina important i necessària per a la ciutat, no rebés 

abans un ajut com es fa amb d’altres entitats. 

 

El GMCUP s’abstindrà en la votació del dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 
regidor Sr. Davins ) i 4 abstencions (3 GMCUP 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’expedient de modificació de 

crèdits núm. 10/2016, dins el pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, d’1 de 
juny de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2017, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdits i de crèdits extraordinaris , 
per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2017. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2016 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 10/2016 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 89 

 

 

 
 
 



90 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

 

 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 91 

 

 

 



92 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

 

 
 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 93 

 

 



94 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

 

 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 95 

 

 



96 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 97 

 

 



98 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 99 

 

 



100 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

 



Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 101 

 

 

 

 

 

 



102 Acta de la sessió plenària núm. 7 de 16 de juny de 2016 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que 

amb relació al dictamen que aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 

10/2016, fa referència a diferents transferències de crèdit entre partides per un import 

de 213.514,49 €. 

Són motiu de modificació les partides següents: 

 

- Un reforç d’una partida del Cicle festiu per a Activitats culturals i esportives de 

22.000,00 €, i un per Publicitat i propaganda, de 4.000,00 €, per les despeses de la 

logística, seguretat i publicitat dels actes de la Festa Major Manresa 2016, imports 

que es financen amb partides d’estalvi d’Operacions de Tresoreria a curt termini, 

interessos.  

- Una altra modificació de crèdits correspon a les partides següents:  

- 13.500,00 € necessaris per consignar a la partida pressupostària del Mercat 

Municipal de Puigmercadal, per licitar la nova concessió. L’ajuntament ha de 

pagar el lloguer de les parades que estiguin buides. Aquest procediment que 

s’ha de fer el mes de juliol i el cost del 50% de les parades buides és de 

13.500,00 €, essent l’import de tot l’any de 27.000,00 €.  

- 4.000,00 € per la compra de material divers per a la Policia Local. 

- 5.000,00 € pel lloguer de les cabines sanitàries dels actes de la Festa Major 

Manresa 2016. 

- 4.000,00 € per reparar desperfectes de les pistes poliesportives de barris. 

- 12.000,00 € per una partida pressupostària de despeses extraordinàries i  

17.000,00 € per despeses de comunicació, totes dues d’alcaldia. 

- 15.000,00 € per atendre subvencions a entitats de Cooperació. 

- 15.000,00 € per fer front a les despeses d’acabament de les obres de l’ermita 

de Sant Crist del Guix, edifici de propietat municipal. 

Tots aquests reforços de partides pressupostàries es financen amb estalvis del capítol 

I. 

- Altres modificacions de crèdits fan referència a: 

- Un reforç entre partides del capítol I, per un import de 75.000,00 € per altres 

prestacions econòmiques, altre personal i 13.675,00 € per la compra de 

vestuari municipal. 

- Un reforç d’una partida de Museus per a personal laboral eventual, de 5.000,00 

€. 
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- Un reforç de 1.500,00 €, per reforçar la partida de la nova subvenció per a 

l’Associació Caminant plegats en el dol, import que es finança amb una partida 

de Foment d’hàbits de vida saludable, altres despeses. 

- Un increment d’una partida de Centres d’Educació Infantil i Primària per la compra 

d’instruments del Conservatori de Música per un import de 3.000,00 € i per la 

compra de mobiliari per a patis de les escoles de primària, per un import de 

3.839,49 €, imports que es financen amb partides d’ensenyament. 

Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que ja 

són 10 els expedients de modificacions de crèdits que s’han fet en sis mesos. 

 

Des de la CUP creuen que s’està abusant d’aquesta figura, tot i que sigui legítima i 

imprescindible en moltes ocasions, però sempre que siguin justificades i no desvirtuïn 

el pressupost aprovat pel ple municipal. 

 

Per decidir el posicionament de la votació han comprovat les diferents partides 

pressupostàries que es modifiquen i demanarien més informació sobre les següents: 

- 12.000,00 € per a una partida pressupostària de despeses extraordinàries i 17.000,00 

€ per despeses de comunicació d’alcaldia. 

- 31.000,00 € per fer front a diferents despeses de la Festa Major que sumats als 

20.000 euros del ple anterior, sumarien 51.000 euros. Demana si no estava previst al 

pressupost. 

- respecte als 75.000,00 € per altre personal, voldrien tenir més informació per poder 

decidir el seu posicionament. 

Si ho veuen clar s’abstindran i si no és així votaran en contra. 

  

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon a les 

preguntes del senyor Masdeu i diu que els 12.000,00 euros de la partida 

pressupostària d’alcaldia corresponen a despeses d’actes i ajudes a entitats, que s’ha 

reforçat perquè la consignada inicialment al pressupost està pràcticament exhaurida i 

de ben segur que d’aquí a finals d’any, pel bon funcionament de la ciutat i de les 

entitats, requerirà d’un suport d’aquesta partida pressupostària d’alcaldia ja que per 

part de les regidories de què depenen estan molt acotades. 

 

Pel que fa a les despeses de comunicació d’alcaldia, diu que durant l’evolució de l’any 

i dels fets es van produint campanyes que no es preveien. La partida pressupostària 

inicialment tenia una consignació de 140.000 euros i escaig i s’ha sol·licitat els 17.000 

euros per poder arribar a finals d’any.  
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Respecte a la partida de contingències, diu que sempre ha fet de coixí per poder 

disposar de recursos i poder reforçar partides de personal i partides dels plans 

d’ocupació que puguin arribar. Aquesta partida pressupostària en algunes èpoques 

s’havia acostat al milió d’euros i com que per a aquest any només hi havia una 

consignació inicial de 300.000 euros, amb previsisó que no s’arribi a finals d’any, i per 

l’evolució de l’exercici pressupostari, s’ha fet el reforç de 75.000,00 euros i segurament 

abans d’acabar l’exercici, el mes de setembre, s’haurà de fer un segon reforç a la 

partida de contingències, que és genèrica de personal. 

 

Pel que fa a les partides pressupostàries de la Festa Major Manresa 2016, diu que el 

mes de febrer quan es va incorporar Esquerra Republicana a l’equip de govern, es va 

fer la redistribució de regidories, entre elles Cultura i Festes, es va produir aquest 

desajust i per això es va optar per reforçar totalment la partida pressupostària per no 

haver de deixar escapçada alguna activitat de les previstes per a la Festa Major.  

 

 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran 

en contra del dictamen ja que no troben justificades algunes de les partides 

pressupostàries. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació i el 

Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (6 GMCDC i 7 GMERC), 3 vots negatius (3 

GMCUP), i  7 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1  Sr. Miquel Davins) i, 

per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
6. ÀREA DE TERRITORI 
 
6.1 Regidoria Delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta de conveni 

urbanístic a subscriure amb Banco Santander SA, per al 
desenvolupament del Pla General en l’àmbit del Pla de Millora Urbana 
“PE-8 Alcoholera” 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament i Projectes 
Urbans, de 31 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“ 
I. Antecedents 
 
El Pla general de Manresa aprovat el 15.05.1981 va preveure una subzona 
d’ordenació i actuació especial als terrenys on es situava l’antiga fàbrica de Alcoholera 
Manresana, SA; entre la carretera de Santpedor i el carrer Sant Antoni M. Claret 
(subzona 9b2). Poc després, el 3 de febrer de 1982, es va aixecar en acta davant del 
Secretari de l’Ajuntament de Manresa, signada per l’Alcalde de la Corporació 
municipal, el cap de la Secció d’Expropiació i Gestió Patrimonial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, i el Vicepresident executiu de la 
companyia Carbones de Berga, SA, en el qual aquesta societat, com a propietària 
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d’una de les finques incloses dins aquella subzona, cedia anticipadament al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques un porció de 402,75 m2 de la 
mateixa, per tal de destinar-la a l’estació d’autobusos que en aquells moments es 
trobava en projecte. Per la seva part, l’Ajuntament de Manresa es comprometia a 
reconèixer a dit propietari els drets corresponents a la cessió anticipada. 
 
Posteriorment, en data 18 de febrer de 1986, es signà un altre conveni, en aquest cas 
entre l’Ajuntament de Manresa i Carbones de Berga, SA, en el qual aquesta societat 
autoritzava a l’Ajuntament a utilitzar temporalment una altra porció de terreny per a 
facilitar l’accés a l’estació d’autobusos; amb el reconeixement dels drets de dita 
societat dins aquella subzona.  
 
El Pla general d’ordenació urbana de Manresa aprovat definitivament el 23 de maig de 
1997, va delimitar un àmbit de pla especial (actualment pla de millora urbana) “PE-8 
Alcoholera”, amb l’objectiu “d’ordenar uns terrenys estretament vinculats a l’estació 
d’autobusos”, amb una edificabilitat bruta de 2,00 i un 49% de sòl públic (extret de la 
fitxa del PE-8). 
 
El document POUM en la redacció aprovada inicialment, manté la delimitació del 
sector de planejament derivat, amb una edificabilitat igual a l’1,20, amb un 50% de sòl 
públic, entre vialitat i espais lliures. Aquesta zona també es veu afectada per les 
determinacions del Pla especial urbanístic de protecció d’arbres i arbredes, aprovat el 
14.12.2011, amb la inclusió d’un EBIM, protegit documentalment (plataner de l’estació 
d’autobusos); i el Pla especial urbanístic del Patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic aprovat definitivament el 5.12.2012, 
amb la protecció integral de la xemeneia i la protecció documental de les encavallades.  
 
Per part de BANCO SANTANDER, SA, com a propietària dels terrenys inclosos dins 
l’àmbit que representen més del 50% de la seva superfície, s’ha mostrat interès en 
desenvolupar-lo, portant la iniciativa i amb el compromís d’executar-ne la urbanització 
dels espais públics, així com les diferents fases d’edificació de forma imminent. Amb 
aquest objectiu s’ha redactat una proposta de conveni que ha de regular els esmentats 
terminis i ha de permetre, finalment, consolidar les cessions anticipades efectuades 
durant els anys vuitanta; així com la resta de cessions del sector; la urbanització de tot 
l’àmbit amb el relligat de l’estació d’autobusos i l’entorn, a través d’una nova zona 
verda. També es contempla la conservació d’alguns dels elements inclosos en els dos 
catàlegs abans dits, més enllà de la seva protecció documental.  
 
La consecució d’aquests objectius fa necessària la tramitació d’una modificació puntual 
del Pla general, i l’aixecament de la suspensió de tràmits i llicències adoptat per acord 
de Ple de data 18.12.2014, i que afectava a l’esmentat sector.  
 
L’àmbit inclou terrenys propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que per tant també és part interessada en el 
mateix, i en aquest sentit caldrà notificar-los de la tramitació del conveni urbanístic a fi i 
efecte de què puguin formular al·legacions.  
 
II. Fonaments de Dret 
 
El contingut del conveni és de caire urbanístic. Per tant, la normativa que li és 
d’aplicació està constituïda pels següents textos: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
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- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 

- RDLeg 7/2015 de 30 Oct. (Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana) 

- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme 

 
Amb caràcter general, l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, prescriu 
la possibilitat de les administracions públiques de signar pactes, acords, convenis o 
contractes amb persones tant de dret públic com de dret privat, sempre que no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic ni recaiguin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic, podent ser aquests actes, 
finalitzadors del procediment administratiu o formar part del mateix. 
 
La Llei d’Urbanisme catalana, recull els convenis urbanístics com a documents 
integrants del contingut de les figures de planejament o de gestió (art. 104.1). La 
regulació més acurada es troba als articles 25 i 26 del seu Reglament. La seva 
naturalesa és jurídicoadministrativa (art. 25.1 RLU i 47 TRLS). 
 
Quant al contingut concret urbanístic, hem de referir-nos als preceptes següents: 
 
- El conveni disposa un ajust dels paràmetres respecte del Pla general del 1997 en 

relació al PE-8 Alcoholera, disminuint-ne l’edificabilitat i densitat. Tot i que el POUM 
en la redacció aprovada inicialment contemplava una edificabilitat inferior a la que 
preveu el conveni, cal dir que aquest determina que una part ha de situar-se sota 
rasant.  

- Preveu la conservació de part de l’antiga nau de la fàbrica “La Alcoholera 
Manresana”, la qual té reconeguda, pel PEUPM, una protecció només a nivell 
documental. 

- Preveu així mateix, la conservació del plataner de l’estació d’autobusos, respecte 
del qual el Pla especial d’arbres i arbredes li atorga protecció documental. 

- Es substitueix la cessió de sòl destinat a equipament per sòl destinat a espais 
lliures i vialitat, en coherència amb els objectius del POUM d’incidir en la millora de 
l’espai públic a l’entorn de l’estació d’autobusos i Ferrocarrils de la Generalitat. 

- S’estableixen també uns terminis per al desenvolupament del pla de millora 
urbana, fins a la urbanització completa del sector.  

- Les previsions que li pertoquen quant a cessió d’aprofitament urbanístic i de 
reserva de sòl per habitatge protegit, d’acord amb el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.   

 
D’acord amb l’article 26.1 RLU, l’acord d’aprovació del conveni ha de publicar-se al 
butlletí o diari oficial corresponent dins del mes següent al de la seva aprovació. Així 
mateix, s’han de sotmetre a informació pública (art. 8.3 TRLS), pel termini que 
estableixi la legislació sobre la matèria. En el present cas, atès que es refereix a la 
modificació puntual d’una figura de planejament general, el termini serà el que ve fixat 
a l’art. 83.4 TRLU, és a dir, per termini d’un mes; mitjançant inserció d’anuncis en un 
diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui, així com també per 
mitjans telemàtics (article 23 b) RLU).  
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L’aprovació del conveni correspon al Ple municipal, de conformitat amb l’article 22.2 
lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim i l’article 
52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

ACORDS 
 
“1r. Aprovar inicialment la minuta de conveni urbanístic a subscriure amb BANCO 
SANTANDER, SA, per al desenvolupament del Pla general en l’àmbit del Pla de 
millora urbana “PE-8 ALCOHOLERA”, el text de la qual s’adjunta com a annex a 
aquest Dictamen. 
 
2n. Sotmetre a informació pública el conveni urbanístic aprovat inicialment, durant 
un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer 
dels anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa 
periòdica, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposen els 
articles 11.1 del Text refós de la Llei de Sòl i de conformitat amb l’article 23.1.b) del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. Publicar-ho també en el taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament i per mitjans telemàtics. 
 
3r. Donar audiència pel mateix termini a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  
i al Departament de Territori i Sostenibilitat, també de la Generalitat, en tant que 
persones interessades en el document en tràmit. 
 
4rt. Informar que, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període 
d’informació pública, el conveni quedarà definitivament aprovat, de forma 
automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent 
al de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà 
l’aprovació definitiva del conveni, en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 70.2 LBRL. 
 
5è. Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu” 
 

“CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I BANCO SANTANDER, 
SA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI EN L'ÀMBIT DEL 
PLA DE MILLORA URBANA "PE-8 ALCOHOLERA" 

         
A les dependències de l'Ajuntament de Manresa, essent el dia 
 
REUNITS 
 
XXXX 
 
INTERVENEN 
 
El senyor xxx, intervé per raó del seu càrrec d'ALCALDE, en nom i representació de 
l'Ajuntament de Manresa 

 
El senyor XXX intervé per raó del seu càrrec, en nom i representació de Banco Santander, SA 

de nacionalitat espanyola, amb domicili xx, amb CIF n. xxx; constituïda amb el nom de 
xxxxxxxxxx 
 
La representació de la Sra. Xxx resulta de l'escriptura de poder atorgada el xxx davant el Notari 
xxxxxxxxx. Entre les seves facultats estan, la de “5. Suscribir con el Estado, Comunidades 
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Autónomas, Provincia o municipio y, en general, con toda persona física o jurídica, pública o 
privada, contratos de obra, servicios (...)  o de cualquier otra índole (...), realizando los actos y 
suscribiendo los documentos privados o públicos que fueren necesarios, (...) 10. Comparecer y 
representar a la sociedad ante terceros de toda clase (...) dependencias de la unión europea, 
del Estado, Comunidades Autónomas, provincia o municipio. (...)Ejercitar los derechos e 
intereses, que según los casos, correspondan a la sociedad (...)”. 
 
La representació del Sr. Xx deriva de l'escriptura de poder atorgada el XX davant el Notari xxx 
núm. xxx de protocol. Entre les seves facultats s'estan, la de “5. Suscribir con el Estado, 
Comunidades Autónomas, Provincia o municipo y, en general, con toda persona física o 
jurídica, pública o privada, contratos de obra, servicios (...)  o de cualquier otra índole (...), 
realizando los actos y suscribiendo los documentos privados o públicos que fueren necesarios, 
(...)17. Comparecer y representar a la sociedad ante terceros de toda clase (...) dependencias 
de la Unión Europea, del Estado, Comunidades Autónomas, provincia o municipio. (...)Ejercitar 
los derechos e intereses, que según los casos, correspondan a la sociedad (...)”. 
 
El senyor Jose Luis Gonzalez Leal, intervé en raó del seu càrrec, com a fedatari públic. 
 
Els senyors compareixents es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària 
per tal de formalitzar aquest conveni, per tant, tal com actuen. 
 
A N T E C E D E N T S 
 
1. – IDENTIFICACIÓ DE LES FINQUES. 
 
BANCO SANTANDER, SA, és propietari en ple domini, per justos i legítims títols, de les finques 
amb la següent descripció segons consta en el Registre de la Propietat: 

 

 Finca número 8027, del volum 2883, llibre 1512, foli 46, Inscripció 9.  
 

URBANA: Terreny o solar en part edificat en la forma que es dirà i en part destinat a pati 
al servei dels edificis o de la indústria que en els mateixos es desenvolupa, situat en el 
terme municipal d’aquesta Ciutat al costat de la carretera de Santpedor, de cabuda total, 
després de diverses segregacions, de dos mil vuit-cents vint-i-cinc metres quaranta-
quatre decímetres quadrats, en part del qual hi ha aixecat un edifici-fàbrica de cinquanta 
metres de fons per disset d’ample, que es composa de soterrani amb uns cups i de 
planta baixa d’una sola nau, aquest edifici no té número per ser de construcció recent, 
però es correspondria amb el número 26 –actualment 28– de l’esmentada carretera; a 
més, al costat de l’edifici-fàbrica hi ha aixecats diversos coberts de diferents mides, i tot 
en conjunt, edificis i terreny, limiten per davant o ponent amb la carretera Santpedor; per 
la dreta entrant o migdia, amb el camí públic que condueix a la font de Camaret; per 
l’esquerra o Nord amb terrenys del Ferrocarril de Berga i amb finca de XX i per darrera o 
Ponent, amb finca de XXr i XX.  
 
Referència cadastral 3009002DG0230A0001AT 
 

 Finca número 48905, del volum 2398, llibre 1027, foli 156, Inscripció 3. 
 
URBANA. Porció de terreny d’una superfície total de mil vuit-cents noranta-vuit metres, 
vint decímetres quadrats, inclosos dins l’àmbit del Pla especial anomenat “PE8 
ALCOHOLERA MANRESANA”, del qual mil dos-cents cinquanta-set metres seixanta-cinc 
decímetres quadrats queden reservats per efectuar en el seu dia la transmissió a favor 
de l’administració pública dels terrenys que ja li han estat cedits anticipadament. LÍMITS; 
al Nord, amb vial d’accés a l’Estació d’Autobusos de Manresa; a l’Est, amb major finca de 
la qual procedeix: al Sud, amb terrenys propietat de Alcofollera Manresana, SL; i a l’Oest 
amb la carretera de Santpedor.  
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La finca descrita es va segregar de la finca registral 6.966 en virtut d’escriptura pública de 
rectificació autoritzada en data 14 de maig de 2001 pel Notari de Barcelona, Sr. José 
Ramon Mallol Tova, protocol núm. 2778, que va rectificar, al seu torn, l'escriptura de 
compravenda i segregació de finques autoritzada pel mateix notari en data 30 de juny de 
2000, protocol núm. 3.904, atorgada per Carbones de Berga, SA a favor de la mercantil 
Alcoholera Manresana, S.L. 
 
De la finca 6966 (actualment finca 48905) van ser cedits anticipadament una porció de 
terreny de la mateixa segons conveni signat en data 3 de febrer 1982 a favor de la 
Generalitat de Catalunya; i es va autoritzar a l'Ajuntament de Manresa a utilitzar 
temporalment una altra porció de terreny de la mateixa en virtut de conveni signat el 18 
de febrer 1986, convenis als quals es farà referència més endavant. 
 
Referència cadastral 3009003DG0230A0001BT; i parcialment  3009039DG0230A i 
3009001DG0230A 
  
Títol: Pertanyen ambdues finques registrals al Banco de Santander, SA, en virtut 
d’adjudicació judicial mitjançant subhasta acordada per Decret dictat en data 26 de 
novembre de 2012 pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Manresa.  
 
Càrregues: Ambdues finques es troben lliures de càrregues i gravàmens, d’acord amb les 
notes simples registrals. 
 
Règim d’ocupació: les finques descrites es troben lliures d’arrendataris i ocupants.  

 
2. – DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT. 
 
Situació Urbanística vigent 

 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ APROVAT DEFINITIVAMENT 23.05.1997. 
El Pla General de 1997 va incloure les finques identificades en l'antecedent anterior dins d'un 
àmbit de sòl urbà no consolidat a desenvolupar mitjançant un pla de millora urbana -pla 
especial amb anterior denominació-, que preveu les següents determinacions 

 

S'acompanya com a document núm. 1 la fitxa del planejament vigent, corresponent al PE 8 

Alcoholera 
 
EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, 
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA, aprovat 
definitivament el 5 de desembre de 2012 i publicat al DOGC de 9 de maig de 2013, va 
determinar, en relació a la fàbrica de La Alcoholera, el següent (fitxa I010): 
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o La xemeneia industrial existent (i inclosa també dins l’àmbit del PE 8) rep una 
protecció integral, definint-se un radi de protecció de la xemeneia de 10 metres per 
assegurar el seu valor patrimonial i la contemplació del bé catalogat.  

o La fàbrica de la Alcoholera rep una protecció de tipus documental, aconsellant-se 
en cas d’enderroc, la preservació de les encavallades originals de fusta, per la 
seva qualitat i llargària, a fi de recuperar-les en altres actuacions que es puguin dur 
a terme fora del recinte.  
 

 
El PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS 
MUNICIPAL, aprovat definitivament el 14 de desembre de 2011, i publicat al DOGC de 10 de 
febrer de 2012, a l’efecte de la seva entrada en vigor, determina, quant al que afecta a l’àmbit 
de l’Alcoholera, el següent: 

 
o S’inclou dins dels elements botànics d’interès municipal (EBIM-051) el plataner de 

l’estació d’autobusos amb la categoria III d’element substituïble que permet, en el 
seu cas, la substitució amb la corresponent autorització municipal.  

 
S'acompanya com a document núm. 2 la fitxa I010 del PEUPM, "Fàbrica de Licors Manresa 
Alta", i com a document núm. 3 la fitxa EBIM-051 del PEU de Arbres i arbredes. 

 
Redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal en tràmit. 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de març de 2015, va aprovar inicialment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Manresa, el qual revisa les determinacions de l’àmbit del 
pla especial Alcoholera i passa a constituir un àmbit de pla de millora urbana, “021 PMUt ALC 
“ALCOHOLERA” amb les determinacions que consten a la fitxa de l’àmbit, que s’adjunta com a 
documento núm. 4, amb les condicions d’ordenació, d’edificació i ús següents: 

 
021 PMUt ALC “ALCOHOLERA” 

 
 

A la fitxa del PMU, es fixa com a objectius del desenvolupament del Pla de millora urbana, 
disposar el sostre d'aprofitament privat de manera que es potenciï la imatge urbana del carrer 
Sant Antoni Maria Claret tot alliberant el màxim d'espai amb l'objectiu de destinar-lo a espais 
lliures -públics o privats- en continuïtat amb el parc urbà que és previst desenvolupar sobre els 
terrenys de l'actual estació d'autobusos. Així, plantejar el manteniment de l'edificació industrial 
inclosa en el Catàleg de béns protegits amb protecció documental i fixar l'ampliació del carrer 
Sant Antoni Maria Claret i de la carretera Santpedor 
 
El sistema d'actuació que es fixa és el d'iniciativa privada, en la modalitat de reparcel·lació per 
compensació bàsica. S'estableix també que el desenvolupament s'efectuarà dins el primer 
sexenni de vigència del POUM 
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En el mateix acord d'aprovació inicial del POUM, es va aprovar la suspensió de tramitació dels 
plans urbanístics derivats, si bé quant a l'àmbit del PE8 La Alcoholera, el Ple de la Corporació 
ja havia adoptat, en sessió del 18 desembre 2014, la suspensió potestativa de tramitacions i 
llicències urbanístiques en el marc dels actes preparatoris de la redacció del POUM, i entre els 
àmbits afectats per la suspensió, s'incloïa el corresponent al PE8 l'Alcoholera. 
 
L'acord d'aprovació inicial del POUM manté, per tant, la suspensió de la tramitació de plans 
urbanístics derivats en l'àmbit del nou PMU 21 de transformació - La Alcoholera i estableix que 
s'allarga fins a un màxim de dos anys a comptar de la data de la seva publicació al BOPB de 
data 29.12.2014. 
 
 
3. CESSIONS ANTICIPADES. 
 
En data 3 de febrer de 1982, es va aixecar acta davant el Secretari de l'Ajuntament de 
Manresa, signada per l'Alcalde-President de la Corporació municipal, el Cap de la Secció 
d'Expropiació i Gestió Patrimonial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, i el vicepresident executiu de la companyia Carbones de Berga, SA, en el qual 
aquesta societat, com a propietària de la resta de finca 6966 (actualment, finca 48.905), cedia 
anticipadament al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una porció de la 
mateixa, per destinar-la a l'estació d'autobusos que en aquells moments estava en projecte. Per 
la seva banda, l'Ajuntament de Manresa es comprometia a reconèixer al dit propietari els drets 
corresponents a la cessió anticipada dins de la unitat d'actuació a la qual es referia el conveni. 
 
Posteriorment, en data 18 de febrer de 1986, es va signar un altre conveni, en aquest cas entre 
l'Ajuntament de Manresa i Carbones de Berga, SA, en el qual aquesta societat autoritzava a 
l'Ajuntament a utilitzar temporalment els terrenys que formaven part d'aquesta mateixa finca, 
utilització que es podia perllongar fins al moment en què s’iniciés la tramitació de l'instrument 
de planejament i/o de gestió que havia de desenvolupar les previsions del Pla general 
d'ordenació. L'autorització d'ús no comprometia en cap cas la participació de Carbones de 
Berga, SA a la unitat d'actuació en què es trobaven situats els terrenys de la seva propietat. 
 
El Banco de Santander, SA ha quedat subrogat, en virtut de justs títols, en tots els drets i 
aprofitaments de la cessió urbanística anticipada a què es refereixen els convenis esmentats. 
 
D'acord amb aquests antecedents, 
 
EXPOSEN 
 
 

I. Ambdues finques (registrals 8027 i 48905) es troben incloses doncs, íntegrament, dins 
l'àmbit de planejament derivat ALCOHOLERA (PE 8 segons PGM 97; 021 PMUt ALC, 
segons POUM); en una superfície que, sens perjudici de la seva concreció en la fase de 
gestió, supera el 50% de la superfície total de l'àmbit. La propietat restant és a dia d'avui, 
titularitat de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA / GENERALITAT 
DE CATALUNYA, sense perjudici de les porcions de vialitat que siguin ja propietat del 
mateix Ajuntament de Manresa. 

II. És voluntat de BANCO SANTANDER, SA, desenvolupar el Pla de millora urbana 
"Alcoholera", tant a nivell de planejament com de gestió urbanística, i l'execució de les 
obres d'urbanització, amb la màxima celeritat possible, i en aquest sentit: 

 
1. Efectuar les cessions de sòl públic. 
2. Urbanitzar els sòls destinats a vialitat i zona verda. 
3. Construir les edificacions destinades a usos residencials i terciaris, que preveu el 

planejament. 
4. Conservar part de l'antiga nau de la fàbrica de "La Alcoholera". 
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III. L'Ajuntament de Manresa, vol propiciar el desenvolupament urbanístic de la ciutat i en 
aquest sentit: 

 
1. Ajustar la delimitació de l'àmbit a l'aixecament topogràfic. 
2. Ajustar, per millorar-los, alguns aspectes de l'ordenació prevista en el planejament 

vigent, amb l'objectiu d'adaptar-los a la proposta de desenvolupament urbanístic 
previst del POUM, i del posterior estudi efectuat per la propietat. 

3. Aconseguir la incorporació de nou sòl en l'espai urbà, per a ús i gaudi de la ciutat. 
4. Obtenir les plusvàlues que genera l'actuació urbanística, garantint, això sí, que 

aquesta tingui lloc dins dels terminis proposats per la promotora. 
5. Complir, finalment, les previsions dels convenis signats els anys 1982 i 1986 pel 

que fa al perfeccionament dels drets urbanístics derivats de les cessions 
anticipades de sòl. 
 

 
Havent voluntat per ambdues parts s'estableixen els següents 
 

PACTES 
 
PRIMER. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL ÀMBIT PLA DE MILLORA 

URBANA "ALCOHOLERA”. 
 

L'Ajuntament de Manresa redactarà i tramitarà una modificació puntual del Pla 
General, en l'àmbit del Pla de millora urbana "Alcoholera" (PE-8) en la qual 
s'efectuaran diversos ajustaments pel que fa a la delimitació i els paràmetres 
d'ordenació, sense defugir els objectius que, per a aquest àmbit, ha fixat el 
POUM aprovat inicialment. Aquestes modificacions suposen: 
 

 Una reducció de l'edificabilitat prevista en el Pla General actual, però 
superior a la que preveu el POUM aprovat inicialment. 

 Reducció de l'àmbit per excloure una porció de sòl urbanitzat a la 
cantonada entre la carretera de Santpedor i el vial d'accés a l'estació 
d'autobusos. 

 Fixar un coeficient d'edificabilitat global de 1.8 m
2
t / m

2
s en l'àmbit, de la 

qual es fixarà una edificabilitat diferenciada per al sostre sobre rasant i per 
al sostre sota rasant amb usos diferents als de magatzem o aparcament, 
amb l'objectiu de garantir una ordenació coherent amb l'entorn en relació 
als volums edificables resultants i d'acord amb la proposta d'ordenació 
inclosa en el pacte segon. Per al sostre sobre rasant, es fixa un coeficient 
d'edificabilitat del 1'53 m2st / m

2
s, i per al de baix rasant, al 0'27 m

2
st / m

2
s. 

 Garantir un percentatge del 15% del sostre global per a altres usos 
diferents al d'habitatge. 

 El manteniment del percentatge de sòl públic del 50% de l'àmbit previst tant 
en el planejament vigent com en la proposta de fitxa urbanística del POUM. 

 Substituir la cessió de sòl destinat a sistema d'equipament per sòl destinat 
a espais lliures i vialitat, en coherència amb els objectius principals d'incidir 
en la millora de l'espai públic en l'entorn vinculat al futur desenvolupament 
del parc urbà, que ha de prevaler en el desenvolupament dels terrenys 
confrontants vinculats a l'actual estació d'autobusos i FGC. I amb la finalitat 
de crear, ordenar i definir una nova zona verda (parc públic) al llarg del 
carrer de Sant Antoni Maria Claret. 

 Fixar les directrius d'ordenació que s'ajustin bàsicament a la que es 
reflecteix en el plànol de zonificació i ordenació que s'insereix en aquest 
conveni (figura 1), com a documentació base a partir de la qual es 
redactaran els documents de planejament: modificació del Pla general 
d'ordenació i pla de millora urbana. Com a criteri general, planteja la 
ubicació dels volums edificables de manera que permeti crear un espai 
públic vinculat a la carretera de Santpedor i al carrer de Sant Antoni Maria 
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Claret, oferint continuïtat visual i d'utilització amb el vial actual d'accés a 
l'estació de els FGC des de la Ctra. de Santpedor i amb l'actual aparcament 
de vehicles de la mateixa estació d'autobusos, situada a cota 248.60 
aproximadament, sent aquesta comunicació pel front del carrer de Sant 
Antoni Maria Claret, destacant-se la creació d'una nova zona verda (parc 
públic) per aquesta finalitat. 

 
 

 

Figura 1 
 

 Preveure la conservació parcial de les façanes de la nau original de la 
fàbrica Alcoholera, fins a cinc crugies. 

 Es mantindrà, com a sistema d'actuació, el de reparcel·lació, modalitat 
compensació bàsica d'acord amb el que preveu l'art. 121 del TRLU. 

 L'ordenació de l'edificació es concretarà en el Pla de millora urbana de 
conformitat amb els criteris del sistema d'ordenació per volumetria 
específica.  

 La fitxa d'ordenació de l'àmbit del PMU Alcoholera a incloure en la 
modificació, sense perjudici d'ajustos mètrics, és la següent: 

 
PMU ALCOHOLERA    
 ÁMBIT 6.830,00  100,00   

 SÒL PÚBLIC 3.415,00  50,00   

  ZONA VERDA 2.049,00  30,00   

  VIARI 1.366,00  20,00   

  EQUIPAMENT 0,00  0,00   

 SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 3.415,00  50,00   

 EDIFICABILITAT BRUTA 1,80     

  EDIFICABILITAT BRUTA SOBRE RASANT 1,53     

  EDIFICABILITAT BRUTA SOTA RASANT 0,27     

 SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 12.294,00  100,00   

  SOSTRE MÀXIMO SOBRE RASANT 10.449,90  85,00   

   SOSTRE MÀXIMO SOTA RASANT 1.844,10  15,00   

 ÚS GLOBAL SOSTRE EDIFICABLE      

  RESIDENCIAL 8.913,15  72,50  
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  ALTRES USOS 3.380,85  27,50  

 HABITATGES      

  
RESERVA MÍNIMA D’HABITATGES DE 
PROTECCIÓ PÚBLICA 2.674  30,00  % 

   RÈGIM GENERAL 534,79  20,00  % 

    RÈGIM CONCERTAT 267,39  10,00  % 

   DENSIDAD MÀXIMA D’HABITATGES 99     

 

 SISTEMA D’ACTUACIÓ 
COMPENSACIÓ 
BÀSICA  

 
Aquesta fitxa, s'incorporarà al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
en la versió per a l'aprovació provisional del mateix. 

 
 
SEGON. Així mateix, la modificació puntual del Pla general pel que fa a les previsions 

per a la redacció del pla de millora urbana ALCOHOLERA, incorporarà els 
següents objectius: 

  

 Reserva de sòl per a la construcció d'habitatge de protecció oficial: 20% 
d'habitatge protegit en règim general, i 10% d'habitatge protegit en règim 
concertat. 

 Preveure la utilització pública del sòl no ocupat per l'edificació sobre rasant, 
en coherència i continuïtat amb els espais públics confrontants.  

 L'ordenació dels espais públics resultants es justifiqui també per donar 
continuïtat i accés als espais públics que en un futur es puguin preveure en 
l'àmbit de l'actual estació d'autobusos i actual aparcament de la mateixa 
estació. 

 Preveure, com a càrrega d'urbanització, la rehabilitació de la xemeneia 
protegida de l'antiga fàbrica. 

 
La imatge de l'ocupació del sòl és la recollida a la figura 2: 

 

 
Figura 2 
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TERCER. REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PMU ALCOHOLERA 
 

BANCO SANTANDER, SA es compromet a assumir la iniciativa de l'actuació, 
d'acord amb l'article 101.1 del Text refós de la llei d'urbanisme, i a redactar i 
presentar per a la seva tramitació, en paral·lel a la tramitació de la modificació 
puntual del Pla general, el Pla de millora urbana "Alcoholera", ajustat als criteris 
i determinacions de la modificació del Pla general, que han quedat recollits en 
els pactes anteriors. 

 
QUART.  TERMINIS PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DELS INSTRUMENTS DE 

PLANEJAMENT 
 

L'Ajuntament de Manresa redactarà el document de modificació puntual del Pla 
general en aquest àmbit, per a la seva aprovació inicial en un termini màxim de 
tres mesos a comptar des de la signatura del present conveni; i en el mateix 
termini BANCO SANTANDER, SA presentarà davant l'Ajuntament, el Pla de 
millora urbana "Alcoholera", per la seva revisió i tramitació, de manera que la 
tramitació d'ambdós documents pugui desenvolupar-se de forma paral·lela, en 
la forma que preveu l'article 125.6 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.  
 
L'Ajuntament de Manresa, en la mateixa sessió plenària d'aprovació inicial de 
la modificació del pla general, ha d'acordar l'aixecament de la suspensió de 
tràmits urbanístics acordada en la sessió plenària de 18 de desembre de 2014, 
en l'àmbit de totes les finques incloses en el PE8-L'Alcoholera (o PMUt 21-
L'Alcoholera en la denominació del POUM) que consten descrites en el present 
conveni, per tal que per part del Banco de Santander, SA es pugui presentar, 
per a la seva tramitació, el pla de millora urbana al qual es refereix el present 
conveni. 
  
L'Ajuntament de Manresa vetllarà perquè l'aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla General tingui lloc abans de transcórrer el termini 
de quatre mesos des de l'acord d'aprovació inicial, per aconseguir que 
l'aprovació definitiva dels dos instruments tingui lloc abans de transcórrer un 
any des de la signatura del present document. 
 
L'Ajuntament de Manresa elevarà la modificació puntual aprovada 
provisionalment a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a 
l’aprovació definitiva de la mateixa i l’entrada en vigor mitjançant la  publicació 
al DOGC i, en aquest sentit, portarà a terme totes les gestions que siguin 
necessàries davant de totes les administracions sectorialment competents a fi i 
efecte d'obtenir l'aprovació definitiva de l'ordenació urbanística aquí 
convinguda, en tot allò que sigui consubstancial. 
 
L'Ajuntament de Manresa aprovarà inicialment i provisionalment el PMU de 
l'Alcoholera i el tramitarà de forma simultània a la modificació del PGOU i l'ha 
d'elevar, en el moment corresponent, a l'òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya per a l’aprovació definitiva del mateix i l’entrada en vigor mitjançant 
publicació al DOGC i, en aquest sentit, portarà a terme totes les gestions que 
siguin necessàries davant totes les administracions sectorialment competents a 
fi d'obtenir l'aprovació definitiva de l'ordenació urbanística aquí convinguda, en 
tot allò que sigui consubstancial. 
 
Ambdues parts coordinaran les actuacions per tal que tots dos instruments de 
planejament puguin ser aprovats definitivament amb la major celeritat possible. 

 
CINQUÈ. DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE MILLORA URBANA "ALCOHOLERA”. 
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BANCO SANTANDER, SA, com a propietari de les finques que representen 
més del 50% de la superfície de l'àmbit del pla de millora urbana, procurarà 
convenir amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat o amb 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o amb qui sigui titular de la resta de 
finques incloses dins l'àmbit, la reparcel·lació a través de la figura de la 
reparcel·lació voluntària, amb l'atorgament de l'escriptura corresponent; sense 
que sigui necessària la constitució de la Junta de Compensació, d'acord amb 
allò que disposa l'article 164 del Reglament de la Llei d'Urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). 
 
En qualsevol cas, es podrà procedir a constituir la Junta de Compensació, i, en 
aquest supòsit, el BANCO DE SANTANDER, SA promourà la constitució de la 
mateixa en la forma provisional que regula l'article 196 del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. 
 
La Junta de Compensació provisional assumirà, en el moment que 
correspongui, l'impuls en l'elaboració, si encara no s’hagués formulat, i la 
tramitació del planejament derivat; així com la formulació del projecte 
d'urbanització i de reparcel·lació fins al moment en què es pugui constituir la 
Junta de manera definitiva, d'acord amb els articles 190 i 191 del Reglament. 
En qualsevol cas, el projecte d'urbanització de l'àmbit del PMU s'ha de 
presentar davant l'Administració municipal, per a la seva tramitació, en el 
termini màxim de tres mesos des de la data de l'acord municipal de l'aprovació 
provisional del PMU. 
 
El projecte de reparcel·lació de l'àmbit del PMU s'ha de presentar davant 
l'Administració municipal, per a la seva tramitació, en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de la publicació al DOGC de l'acord d'aprovació definitiva 
del PMU de l'Alcoholera. 

 
SISÈ. EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ CORRESPONENTS AL 

SECTOR DE PLA DE MILLORA URBANA. 
 

El Pla d'etapes del PMU fixarà el següent calendari d'actuacions urbanístiques i 
el Banco de Santander, SA, es compromet a dur a terme en aquests terminis: 

 
o 1 any per a l'execució i finalització de les obres d'urbanització del PMU, a 

comptar des de la data de notificació a Banco de Santander, SA, de 
l'acord municipal d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació o de 
l'escriptura de reparcel·lació voluntària. 

o 1 any per a la sol·licitud de la llicència d'obres majors per a la construcció 
de l'edifici volumètric 1, o bé, de l'edifici volumètric 2 definits en el PMU, a 
comptar des de la data de notificació al Banco de Santander de l'acord 
municipal d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació o de 
l'escriptura de reparcel·lació voluntària. 

o Els terminis legalment establerts en la llicència d'obres majors o 
qualsevol de les seves possibles pròrrogues per dur a terme la 
construcció de l'edifici 1, o bé, de l'edifici 2. 

    
SETÈ. CESSIÓ DE VIALS. 
 

BANCO DE SANTANDER, SL, formalitzarà la cessió voluntària i gratuïta de la 
porció de finca de la seva propietat que s'exclou de l'àmbit situada a la 
cantonada entre la carretera de Santpedor i el vial d'accés a l'estació 
d'autobusos i destinada a vialitat. 

 
La cessió es formalitzarà mitjançant l'aixecament de l'acta corresponent, en el 
termini d'un mes a comptar des de la publicació de l'aprovació definitiva del 
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projecte de reparcel·lació o de l'escriptura de reparcel·lació voluntària del 
PMU–l'Alcoholera; servint, des d’aleshores, el present document com a 
oferiment cert i irrenunciable de dita cessió. 
 
Atès que actualment l'esmentada porció ja està destinada a vialitat, no caldrà 
efectuar obres d'urbanització del mateix, a càrrec del sector; i alhora, la 
propietat –actualment BANCO DE SANTANDER, SA–  tampoc reclamarà cap 
tipus d'indemnització o rescabalament, per la cessió anticipada de la mateixa, 
produïda en virtut del conveni signat en data 18 de febrer de 1986 al que s'ha 
fet esment a l'antecedent 3r. 

 
VUITÈ. GARANTIA DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS 

ESTABLERTS EN AQUEST CONVENI I EN EL PLANEJAMENT. 
 

D'acord amb l'article 102 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, el Pla de millora 
urbana inclourà les garanties per al compliment de les obligacions que 
s'estableixin en el pla, especialment les referents al pla d'etapes que ha quedat 
recollit en el pacte anterior; garantia que haurà de contemplar també el que 
preveu el paràgraf 2 de l'esmentat article. L'esmentada garantia serà plenament 
executable si en el moment de complir-se el termini assenyalat en el PACTE 
SISÈ, pel que fa a les obres d'urbanització, aquestes no s'han conclòs. 
L'execució de la garantia requerirà, únicament, que l'Ajuntament de Manresa 
hagi efectuat requeriment a BANCO DE SANTANDER -o si escau, a la JUNTA 
DE COMPENSACIÓ- a l'adreça que s'indica en aquest conveni, en aquest 
sentit. 

 
NOVÈ. INCORPORACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONVENI AL POUM. 
 

Les determinacions urbanístiques contingudes en el present conveni seran 
incorporades en el Pla d'ordenació urbanística municipal que es troba en 
aquests moments en tràmit, de manera que el document que se sotmetrà a 
aprovació provisional introduirà els paràmetres que s'han fixat en els pactes 
primer i segon del present conveni, en tot allò que li correspongui com a 
instrument d'ordenació integral del territori, de conformitat amb els articles 57 i 
58 del Text refós de la Llei d'Urbanisme. 
 
Això s'estén també a la resta d'obligacions i compromisos pel que fa als 
terminis d'urbanització i edificació, i les garanties establertes en aquests pactes. 
 
L'Ajuntament de Manresa s'obliga a dur a terme totes les gestions i tramitacions 
administratives que siguin necessàries per assolir de l'òrgan competent de la 
Generalitat l'acord d'aprovació definitiva del nou POUM en els termes de 
l'ordenació urbanística convinguda per al PMU - l'Alcoholera.  
  

DESÈ  INCORPORACIÓ DEL CONVENI A LES TRANSMISSIONS.  
 

BANCO SANTANDER, SA, es compromet a incorporar el present conveni en 
tota transmissió que es pugui produir de les finques a les quals s'ha fet esment 
en els Antecedents, com a condició inherent als pactes de la compra venda, de 
conformitat amb l'article 27.3 del Reglament de la Llei d' Urbanisme.   

 
ONZÈ  TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DEL CONVENI. 
 

La tramitació i aprovació del present conveni urbanístic s'ajustarà a allò que 
disposen els articles 8 i 104 TRLU (DL 1/2010, de 3 d'agost), així com el que 
estableixen els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, pel que aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb submissió al principi de publicitat. 
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En aquest sentit, el conveni s'incorporarà a la documentació de la modificació 
puntual del Pla general i en la del Pla de millora urbana PMU Alcoholera. 
 
L'Ajuntament de Manresa notificarà degudament i de forma individualitzada 
l'acord d'aprovació del present conveni urbanístic al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
DOTZÈ DETERMINACIONS PER AL SUPÒSIT QUE NO S'APROVÉS LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL, O DEL POUM O DEL PLA DE 
MILLORA URBANA LA ALCOHOLERA. 

 
L'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general, a la qual es 
refereix el present conveni, és la que determina els terminis per a l'aprovació 
d'alguns dels documents esmentats en els pactes anteriors. En el cas que el 
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) que es troba en tràmit, obtingués 
l'aprovació definitiva amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquella, els 
terminis hauran de prendre com a referència, en qualsevol cas, el document de 
planejament que entri en vigor amb anterioritat. 
 
Així mateix, l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general, o, si 
s'escau, del POUM, constitueix el fet habilitant per a l'aprovació del PMU La 
Alcoholera; en el cas que no s'aconseguís l'aprovació definitiva dels 
instruments d'ordenació general, i per tant, no es pogués aprovar definitivament 
el PMU l'Alcoholera; BANCO SANTANDER, SA no rebrà cap tipus 
d'indemnització que pogués derivar-se de la signatura del conveni. Tampoc 
generarà dret a indemnització si s'obtingués l'aprovació d'aquests instruments 
però de forma substancialment diferent a les determinacions aquí convingudes i 
amb les quals BANCO SANTANDER, SA mostrés la seva disconformitat. 
 
En qualsevol d'aquests supòsits, les dues parts quedaran totalment alliberades 
de donar compliment a allò acordat en el present conveni sense que tinguin res 
a reclamar respectivament i, consegüentment, el Banco de Santander, SA 
podrà dur a terme totes les actuacions administratives i judicials que tingui per 
convenient pel que fa a aquests instruments de planejament urbanístic i als 
convenis de cessió anticipada. 

 
TRETZÈ  NATURALESA DEL CONVENI 

 
El present conveni té caràcter jurídic administratiu, i s'incorporarà a la 
documentació integrant de la Modificació puntual del Pla general en què es fa 
referència i en la del PMU l'Alcoholera, de conformitat amb la normativa 
urbanística que li és d'aplicació 

 
I perquè consti, i als efectes oportuns, signo el present conveni, per quadruplicat d'exemplars, 
en el dia i hora que figuren a l'encapçalament.” 
 

 
El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, 

manifesta que el Pla general de l’any 1981 va preveure una subzona d’ordenació i 

actuació especial als terrenys on se situava l’antiga fàbrica de l’Alcoholera Manresana 

SA, entre la carretera de Santpedor i el carrer de Sant Antoni M. Claret.   

El Pla general de l’any 1997 va delimitar un àmbit del pla especial, actualment un pla 

de millora urbana, el Pla especial Alcoholera, amb l’objectiu d’ordenar uns terrenys 
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estretament vinculats a l’estació d’autobusos i amb una edificabilitat bruta de 2,00 m2 

de sostre per m2 de sòl i amb un 49% de sòl públic. 

En la redacció aprovada inicialment del document del POUM i després de 30 anys de 

veure com aquest sector estratègic no s’havia desenvolupat, es va fer la proposta de 

rebaixar l’edificabilitat a l’1,5, augmentant el sòl públic a un 50% i substituint el sòl 

destinat a l’equipament a incrementar el sòl d’espais lliures amb coherència amb el 

POUM i per transformar l’espai de la Manresa alta amb un gran parc lineal. 

Aquesta zona també va quedar afectada per les determinacions de dos plans de 

protecció, el d’arbres i arbredes, el plataner de l’estació d’autobusos i el Pla especial 

urbanístic del Patrimoni, catalogant la xemeneia i la protecció documental a les 

encavallades de l’edifici de l’antiga alcoholera. 

El Banco Santander SA, actual propietari de més del  50% de la superfície ha mostrat 

l’interès per desenvolupar aquest Pla, portant la iniciativa i amb el compromís 

d’executar la urbanització dels espais públics i l’edificació de forma imminent, i per això 

s’ha de redactar la proposta de conveni.  

El conveni pretén arribar a un punt de trobada entre les voluntats del POUM i la 

propietat, tenint en compte el compromís de desenvolupar aquest sector estratègic 

amb un termini breu de temps. 

Com que el POUM preveia una edificabilitat de l’1,5 ara es pretén passar a una 

edificabilitat global de l’1,8. Des de nivell de carrer cap amunt es manté l’1,5 marcat pel 

POUM, però s’admet un aprofitament superior en planta soterrània que fa que es pugui 

arribar a l’1,8 per sota del planejament actual que era de 2, però per sobre del que 

deia el POUM. Aquest fet farà que hi hagi una densitat màxima d’habitatges en aquest 

sector de 99, amb un 30% destinat a habitatge de protecció oficial i amb un increment 

del sòl públic que s’ha transformat d’equipament a més espais lliures.    

El conveni estableix els compromisos de terminis i propostes d’ordenació que 

garanteixen la funcionalitat de l’espai públic compatible amb l’ampliació futura del parc. 

També les volumetries màximes que siguin admissibles a l’entorn urbà proper, 

pendent de la redacció del Pla de millora urbana que concretarà la redacció. 

El conveni preveu la conservació parcial de les façanes de la nau original de la fàbrica 

l’alcoholera, concretament cinc crugies que en el pla de patrimoni es declaraven com a 

documentals i per tant no hi havia la necessitat que es conservessin, però finalment 

s’ha decidit, de mutu acord amb la propietat, conservar-les i integrar-les a l’edificació 

que es preveu. 

Són tres motius els que han fet portar el conveni a l’aprovació del ple; per una banda 

permet desencallar un sector estratègic al centre de la ciutat que no s’ha desenvolupat 

en 35 anys i que portarà prop de 3.500 metres de sòl públic, de sistema viari i de 

plaça, permetent recosir la trama urbana de la ciutat d’aquell sector. També significa 

l’inici de la recuperació econòmica, com a mínim, en el sector de la construcció, 
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assotat per la crisi des del 2008 i finalment perquè el desenvolupament d’aquest sector 

pot esdevenir la punta de llança de la transformació de tot l’àmbit de Manresa alta. 

Els objectius del conveni estan fixats al POUM i es basen en la configuració d’un gran 

parc urbà i la compleció de la trama urbana amb l’entorn de l’estació d’autobusos. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que el seu 

Grup Municipal votarà en contra del dictamen. 

Veuen molt difícil defensar un fet quan disposem del POUM aprovat inicialment i que 

marcava una edificabilitat concreta, i ara s’ha de canviar pel fet que un banc exigeixi 

que s’augmenti aquesta edificabilitat per satisfer els seus interessos. 

Creu que si la qüestió és fer trampa al solitari es pregunta quina és la principal funció 

del POUM i si només serà flexible per la vessant dels interessos empresarials o ho 

serà per totes bandes. 

 

El senyor Joaquim Garcia, regidor del Grup Municipal del PSC, manifesta que el 

conveni com a criteri general, hi ha la possibilitat d’acordar entre l’administració i els 

agents promotors una sèrie d’actuacions beneficioses per al conjunt de la ciutadania.  

El conveni pot aportar beneficis de mutu acord i per a l’interès comú.   

Posa l’exemple del Conveni per al desenvolupament de la Fàbrica Nova per urbanitzar 

un entorn de l’antic sector industrial i que en aquests moments de crisi econòmica i de 

baixa activitat immobiliària, i amb la inversió compromesa millorarà la qualitat del 

conjunt, s’avancen unes inversions que podien haver quedat aturades durant un 

temps. 

Respecte al conveni per al desenvolupament en l’àmbit de l’Alcoholera no veuen els 

avantatges que es presenten. Veient l’entorn de l’Alcoholera, que queda a la influència 

de la Bonavista, nus de comunicació important per la carretera de Vic, la carretera del 

Pont de Vilomara, carretera de Santpedor i el Passeig de Pere III, és un punt de 

confluència viària i una àrea de comunicacions del transport públic de la ciutat. Tenim 

la comunicació a través de la comarca i de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Al seu entorn també s’ha consolidat tota una sèrie de serveis especialitzats, consultoris 

mèdics, gimnàs, oficines del diari intercomarcal, dotant aquest conjunt d’uns serveis 

però que al seu entendre no abasteix amb els requeriments comercials una estació 

central d’enllaç de Manresa. Entenen que tant a l’estació de Manresa Alta com a 

l’estació d’autobusos els manquen més serveis comercials, però amb l’aportació 

d’habitatge i de comercial que aportarà l’Alcoholera complementarà l’entorn de 

l’estació de ferrocarril i d’autobusos. 
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Ja era voluntat de l’antic planejament concentrar tant la promoció d’habitatge com una 

àrea comercial al servei de les estacions de comunicació. 

Des del punt de vista de les determinacions urbanístiques, manifesta que les 

atribucions que li atorga el vigent Pla General d’Ordenació de l’any 1997 són molt altes 

si es comparen amb d’altres zones de la ciutat. Es preveuen en aquest entorn 

14.000m2  de sostre i una nova construcció d’un màxim de 104 habitatges. 

Segons la proposta del document del POUM de l’any 2015, hi ha una rebaixa de 

3.000m2 de sostre, i la reducció del nombre d’habitatges és de 104 habitatges a 97. 

La proposta del conveni que es porta a l’aprovació del Ple augmenta en 1.400 metres 

en relació a l’aprovació del Pla General, passa d’1,5 a 1,8, augmentant a 1.424 el 

previst en el Pla General i suposa que el nombre màxim d’habitatges és de 99. 

El compromís per part del promotor és el que li marca la Llei: reserva del 20% de 

protecció oficial, aportació de sòl públic marcada per llei, ordenar els espais públics, 

rehabilitar la xemeneia de l’Alcoholera, redactar un Pla de millora urbana i redactar un 

Pla d’urbanització i els projectes. 

Recorda que l’àmbit de l’Alcoholera està en suspensió de llicències per la pròpia gestió 

del Pla General, cosa que significa que el procés queda aturat d’acord amb les 

atribucions de les delimitacions del Pla General de 2015. No es poden atorgar 

llicències d’obres ni de gestió i qualsevol referència que es faci del Pla del 1997 queda 

desvirtuada, i per tant s’haurà d’aixecar la suspensió de llicències, tal i com es planteja 

al conveni. 

Amb aquestes consideracions es dóna una major edificabilitat sense garantia o 

compliment que aquesta urbanització es porti a terme i si no es fa es puguin retrocedir 

les decisions preses, i com que en el moment que estigui aprovat no es podrà fer, el 

GMPSC no podrà aprovar favorablement el conveni. 

 

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, en referència 

al que ha explicat el regidor Garcia sobre la suspensió de llicències, diu que el ple del 

mes de desembre de 2014 va acordar, i ho diu textualment: “la suspensió potestativa 

de tramitacions i llicències en diferents àmbits del municipi on les determinacions del 

planejament en fase de redacció podien comportar una modificació pel règim 

urbanístic definit pel planejament general vigent, amb la finalitat de no hipotecar o 

comprometre els futurs resultats del planejament”, suprimien totes les llicències i entre 

elles les d’aquest àmbit, per donar llum verda al que acabés dient el document del 

POUM. 

En relació a aquest àmbit, i un cop aprovat provisionalment el POUM es va establir 

que a la zona hi havia d’haver una edificabilitat d’1,5, contra el que deia el document 

del POUM de l’octubre de 2014 que parlava d’una edificabilitat d’1, entenen que ha 

estat fruit d’una anàlisi de la situació. 
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Des de l’equip redactor del POUM i en resposta a les al·legacions fetes pel Banco 

Santander en el POUM, es va mantenir ferm per no augmentar l’edificabilitat, quedant 

clar que des d’una perspectiva d’interès públic l’edificabilitat ha de ser com a màxim 

d’1,5 tal i com marca el POUM en l’aprovació provisional. 

Entenen que això és un exemple de canviar el POUM aprovat fa més d’un any, i 

avancen que si la redacció del POUM va en procés de revertir tots aquells aspectes 

que els van portar a votar a favor, com els pisos buits a Manresa o la voluntat de 

rehabilitar abans de la nova construcció, faran que finalment votin en contra del 

dictamen. 

La signatura del conveni es fa amb un dels propietaris de l’àmbit, entenen que té més 

del 50% de la propietat, però no és l’únic i dintre d’aquest àmbit hi ha una part del 

pàrquing de l’estació d’autobusos i es demanen què passarà. 

Centrant-se en els aspectes polítics, creuen que la manera de desenvolupar la ciutat 

no ha d’anar vinculada a l’edificació d’habitatge. No els serveix l’excusa de creació 

d’habitatges per tenir una zona desenvolupada. 

A Manresa hi ha 7.933 pisos buits i d’aquests, 864 són per desnonaments. Amb 

aquestes dades incentivar la construcció de nous habitatges no és el que necessita la 

ciutat. 

Pel que fa als paràmetres que s’estableixen per a la construcció d’aquests habitatges 

no es corresponen a les necessitats de la ciutat, sinó que necessita d’uns paràmetres 

més baixos, tal i com estipula el POUM.   

El que necessita Manresa és la rehabilitació i ho tenen molt clar. 

Entenen que el Banco Santander voldrà desenvolupar aquest sector, però no s’ha de 

pensar només en els promotors que vinguin, sinó que potser caldria primer identificar 

les necessitats de la ciutat i a partir d’aquí buscar solucions. 

En cap cas Manresa necessita de quatre blocs d’habitatges, de planta baixa més 

quatre, planta baixa més cinc l’altre, planta baixa més sis el tercer i planta baixa més 

set el quart i que, a més a més, siguin d’alt nivell, ho veuen com una burla a totes les 

persones necessitades de la ciutat. 

En tercer lloc, aquest desenvolupament creuen que no respon a una necessitat real 

sinó a una realitat inventada, només en el sentit que la ciutat ha de créixer, ja que 

només cal veure els diners que s’han deixat d’ingressar per la baixa del cens aquest 

2016. Però tot i que la ciutat estigui en creixement, i fent el supòsit que a cada 

habitatge hi pot viure un 2,5 persones, abans de necessitar més habitatges haurien de 

venir a la ciutat més de 19.800 persones i per això entenen que en cap cas sigui una 

necessitat per a la ciutat.  

L’urbanisme ha d’atendre a les necessitats de les persones i el tipus d’urbanisme que 

es planteja en aquest conveni no respon a aquestes necessitats, ho fa atenent a les 
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necessitats de la banca, la mateixa que desnona i que s’haurà de multar per tenir pisos 

buits a la ciutat, entre ells el Banco Popular fusionat ara amb el Banco Santander. 

Respecte als llocs de treball de què ha parlat el regidor senyor Aloy, es pregunta 

quants llocs de treball va crear la bombolla immobiliària i amb quines condicions 

laborals. 

Pel que fa al desenvolupament d’aquest sector que tindrà un enriquiment de sòl públic, 

amb la creació d’un parc i una estació de ferrocarrils pel mig, que precisament no 

depèn de la ciutat, i difícilment es podrà fer en els propers anys, per tant l’inici del parc 

lineal tampoc s’acabarà de completar. 

Per acabar la intervenció diu que es podria esperar a l’aprovació del POUM, però no 

cal habilitar uns convenis per donar facilitats a la banca, i votaran en contra del 

dictamen.  

 

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, 

responent a les qüestions plantejades pel regidor senyor Garcia sobre el fet d’estudiar 

la possibilitat que una zona que es pretenia molt densa i ara es parla de menys de 

4.000 m2 de sostre, creu que és positiu. És positiu perquè una edificabilitat de 2 m de 

sostre per 2 m de sòl, és el que hi ha als Panyos, en una zona propera al riu i a 

l’entorn natural, amb una edificabilitat del 2% molt alta, amb la qual cosa baixar del 2, 

tal com deia el planejament vigent de l’any 1997, a l’1,5 els sembla positiu i sempre 

tenint en compte les al·legacions del propietari. 

Diu que tenen més de 300 al·legacions al POUM que s’han de gestionar, intentant 

aprofitar i aconseguir més espais lliures i més equipaments pels ciutadans. 

L’edificabilitat, malgrat que recupera un 1,8, no suposarà més densitat sobre rasant, 

que era l’1,5, donant un aprofitament d’equipament comercial a un lloc on l’oferta 

d’equipaments per l’ús comercial és pràcticament inexistent per col·locar aquest sostre 

que la propietat demanava de més, posar-lo sota rasant. 

Respecte a la suspensió de llicències, diu que és el motiu de la tramitació de la 

signatura del conveni per la necessitat i l’oportunitat de la propietat per desenvolupar 

aquest pla i no haver d’esperar a l’aprovació definitiva del POUM. 

De la mateixa manera que s’han tramitat al·legacions d’altres propietaris, aquí es 

redacta aquest conveni per arribar a un acord prèviament. 

La propietat no és única però si majoritària, per tant són els propietaris que s’hauran 

de posar d’acord, tenint en compte que qui té la propietat majoritària té el dret a 

desenvolupar-lo i lliures de decidir si volen fer habitatges grans o petits. 

No creu que sigui l’ajuntament qui ha de decidir sobre la tipologia d’habitatges i 

guanyar un espai públic de 3.500 m2, guanyar una plaça de més de 2.500 m2, de 

recuperar una xemeneia històrica, de mantenir un plataner monumental i conservar 
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unes façanes és bo i és bo que passi en un sòl urbà no consolidat al centre de la 

ciutat. No es parla de creixement fora de la ciutat, sinó de la rehabilitació interna de la 

ciutat. Allà on durant 30 anys estava tancat amb una tanca sense activitat, on hi havia 

un magatzem de material de construcció, ara es podrà disposar d’un parc públic. 

Segurament es podia haver fet millor, però durant 30 anys probablement bé del tot no 

s’ha fet, quan en un lloc tan cèntric i amb tantes potencialitats no s’ha tirat endavant.  

 

El senyor Joaquim Garcia, regidor del Grup Municipal del PSC, manifesta que el 

planejament de l’any 1997 ja està superat i s’ha passat a una nova fase, per tant 

l’aprofitament és de l’1,5. 

Respecte al 10% d’aprofitament, diu que s’ha de complir amb la Llei.  

Diu que estem en un sector de renovació industrial i estarien d’acord, però des del 

PSC creuen que l’ajuntament no controlarà aquesta operació i serà el banc qui farà el 

que vulgui, perquè en el moment que es qualifiqui seguirà el seu termini. No estan ben 

ajustats els terminis en els quals ha de fer la inversió. Una part del sistema públic va 

carregat sobre l’aparcament, per això posava l’exemple de la Fàbrica nova perquè hi 

havia uns diners que s’aportaven, en canvi aquí no hi ha diners, són compromisos i 

són paraules.   

 

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, creien que 

ERC tenia un altra concepció del model de ciutat, un model de ciutat que utilitzés 

l’urbanisme per construir un tipus de ciutat molt més just, i ho diu en relació al 

concepte casa seva, i que facin el que vulguin, com ha dit el senyor Aloy. 

Estan d’acord que durant aquests 30 anys s’han fet coses i bastant mal fetes, tal i com 

es deia a la Taula d’habitatge, que ningú veia que la bombolla immobiliària esclataria, 

la CUP portava anys reivindicant que es deixés de construir. Creuen que potser s’hagi 

de deixar de fer les coses com es venien fent des de fa temps i es  comenci a canviar 

la manera de fer. 

 

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, 

manifesta que quan es referia que a casa seva poden fer el que volen, ho podran fer  

sempre que ho marqui el Pla General, i si volen fer els habitatges de 120 m2 amb 4 

habitacions, són lliures de fer-los, ja que a la ciutat gairebé no n’hi ha, en canvi hi ha 

excés d’habitatges petits. 

Respecte als terminis diu que estan fixats en el conveni, tres mesos des de la 

signatura del conveni per a l’aprovació de la modificació del Pla General i per a 

l’aprovació inicial de la modificació del Pla de millora urbana. L’aprovació provisional 

del Pla General a 4 mesos de l’aprovació inicial, d’un projecte de reparcel·lació que 
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s’ha de fer dins d’aquest termini i d’un projecte d’urbanització que s’ha d’entregar a 

tres mesos a partir de l’aprovació provisional del Pla de millora urbana. 

La urbanització del sòl públic que s’ha de fer en el termini, com a màxim, d’un any del 

tancament de la presentació de tots els projectes. 

 

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu al senyor 

Aloy que no s’equivoqui ja que el Pla General diu que la llicència està suspesa. 

Respecte als habitatges de 4 habitacions, diu que ja ho ha dit en la seva anterior 

intervenció que es poden rehabilitar pisos mirant quines són les necessitats i no 

començar a construir donant facilitats a uns promotors que ja disposen de pisos buits a 

la ciutat.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació i el 

Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC i  1 Sr. Miquel Davins), 7 

vots negatius (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.  

 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla especial 

urbanístic Celler Cooperatiu de Salelles. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans 
i Entorn Natural, de 31 de maig de 2016, que es transcriu a continuació: 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2015 es va aprovar 
inicialment el “Pla especial urbanístic. Celler Cooperatiu de Salelles” promogut pel 
Sr. Josep Oliveres Pla en representació del Celler Cooperatiu de Salelles, SCCL, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 la Llei 3/2012 de Modificació del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en El Periódico de Catalunya el dia 21 d’abril de 2015, i també en el Butlletí 
Oficial de la Província de 27 del mateix mes. Així com en el tauler d’anuncis i a la 
pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 27 d’abril fins el 
27 de maig de 2015. Durant aquest període no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Simultàniament a l’exposició pública, de conformitat amb l’art. 85.5 TRLU s’han 
sol·licitat informes als organismes afectats per raó de llur competència sectorial 
respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament d’oficis als Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat (impacte 
paisatgístic, carreteres, sostenibilitat ambiental i aigües) i al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ambdós de la Generalitat de Catalunya. 
Les sol·licituds tenen registre d’entrada en els Serveis Territorials a la Catalunya 
Central del 10 d’abril de 2015. 
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Els informes rebuts han estat tots de caràcter favorable a excepció de l’emès pel 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona que considerava que “les actuacions 
previstes no son compatibles amb la legislació sectorial de carreteres i concretament 
amb l’article 84 del RGC” per afectar parcialment la línia d’edificació de la carretera c-
37z. 
 
En aquest sentit, el 31 de juliol de 2015 el promotor va sol·licitar la reducció de la línia 
d’edificació davant la Direcció General de Carreteres, organisme que, posteriorment, 
en data 12 de maig de 2016 ha emès informe favorable. 
 
El 27 de maig de 2016 (RE 30.818) ha estat presentat un nou document de la del Pla 
especial urbanístic Celler Cooperatiu de Salelles amb l’objectiu de formalitzar la seva 
aprovació provisional. Segons informa, en data d’avui, el Cap de Secció de 
Planejament i Gestió del Sòl, aquest nou document: 
 

- afegeix un apartat en el marc normatiu per recollir les referències incloses en 

els informes dels organismes afectats per raó de la seva competència sectorial 

rebuts en el marc de l’exposició pública de l’aprovació inicial, 

- modifica l’apartat de regulació en allò que té a veure amb materials a utilitzar en 

relació a flexibilitzar les solucions constructives i dels materials per garantir 

l’elecció d’aquells que millor puguin assegurar una integració tant amb l’entorn 

com amb l’edifici existent i en qualsevol cas, es mantenen les referències als 

aspectes d’acabat, 

- proposa incorporar uns criteris constructius que permetin una solució executiva 

que es pugui adaptar a les necessitats específiques de la intervenció, a fi de no 

limitar-se a condicionar negativament la seva execució. Es prioritza garantir 

com a objectiu principal la integració a l’entorn paisatgístic, respectant la 

continuïtat amb el conjunt edificat. 

 
En aquest mateix informe, el cap de la Secció de Planejament i Gestió del Sòl valora 
favorablement el document amb la incorporació de les prescripcions establertes pels 
diferents informes sectorials emesos per la Generalitat de Catalunya, a raó de les 
seves competències, i atesa la naturalesa d’aquestes modificacions, es considera que 
no comporten una modificació substancial del document per la qual cosa proposa que 
s’aprovi provisionalment el del Pla especial urbanístic Celler Cooperatiu de Salelles. 
 
L’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22 de març) disposa 
que “l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi 
pertoquen, sense perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.” 
 
L’article 89.5 TRLU, prescriu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic 
derivat s’ha d’aportar en el termini de dos mesos des del finiment del període 
d’exposició pública establert per l’article 85.4. No obstant, el termini s’ha vist allargat a 
resultes de la tramitació amb la Direcció General de Carreters de la sol·licitud de 
reducció de la línia d’edificació de la carretera c-37z. 
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En relació amb els requeriments inclosos als informes dels organismes afectats, han 
estat incorporats o justificats al nou document presentat, tal i com ha quedat explicat 
en els antecedents; modificacions que no suposen canvis substancials definits a 
l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
L’administració competent, un cop s’hagi adoptat l’acord provisional del pla, disposa 
d’un termini de deu dies per lliurar l’expedient complet a l’òrgan que li correspon 
resoldre l’aprovació definitiva, en aquest cas la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vistos els informe emesos pel cap de la Secció de Planejament i Gestió del Sòl i per la 
cap de la secció de Gestió Urbanística, ambdós de data d’ahir. 
 
El regidor delegat Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural, un cop informat 
aquest dictamen per la Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
“1r. Aprovar provisionalment el “Pla especial urbanístic. Celler Cooperatiu de 
Salelles” promogut pel Sr. Josep Oliveres Pla en representació del Celler Cooperatiu 
de Salelles, SCCL, de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 la Llei 3/2012 de 
Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost. 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per 
duplicat exemplar, així com un altre en format digital, del Pla especial aprovat 
provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient 
administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, 

manifesta que el mes de març de l’any 2015 es va es va aprovar inicialment el Pla 

especial urbanístic, Celler Cooperatiu de Salelles, un Pla especial que tenia l’objectiu 

d’ampliar el celler cooperatiu en un àmbit que no era sòl urbanitzable i per tant era 

necessari redactar un Pla especial. 

 

El Pla especial es va exposar al públic durant un mes sense que es presentés cap 

al·legació, es van sol·licitar els informes als organismes afectats, el Departament de 
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Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, sense cap al·legació presentada. 

 

Hi va haver un informe desfavorable per part del Servei Territorial de Carreteres ja que 

una part afectava la zona de carreteres, però el mes de juliol de 2015 el promotor va 

sol·licitar la reducció de la línia d’edificació, que va ser acceptada per part de 

l’organisme 10 mesos més tard. 

Aquest és el motiu pel qual una ampliació, que a priori no havia de ser gens 

complicada, ha requerit més d’un any de tramitació de planejament urbanístic, la qual 

cosa els sap greu tot i que no depenia d’ells aquest informe de carreteres. 

 

El que es porta a aprovació provisional és el Pla Especial que ha de permetre en un 

període curt de temps, el Celler Cooperatiu de Salelles pugui fer una ampliació reduïda 

però necessària per poder afrontar una nova línia de producció basada en la fabricació 

de pinso ecològic, que en els darrers anys ha anant substituint la producció del pinso 

tradicional. 

 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

  

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 23 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.5 Proposició dels Grups Municipals de Convergència Democràtica de 

Catalunya (CDC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de suport a 
la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC i ERC, de 13 de juny 
de 2016, que es transcriu a continuació: 

“La Fundació Universitària del Bages va iniciar la impartició a Manresa dels estudis 

universitaris d’infermeria l’any 1990, i des d’aleshores les ciències de la salut han 

constituït la part més important –en nombre de titulacions ofertades i d’estudiants 

matriculats- de la seva oferta formativa, en l’àmbit del grau i de postgrau, en règim 

d’adscripció a la UAB fins molt recentment. A partir de l'acord de federació entre la 

Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic, i la Fundació 

Universitària del Bages el 2013, es crea el Campus UManresa i la universitat federada 

passa a denominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-

UCC).  

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de naturalesa i vocació 

pública i de gestió privada, desplega la seva activitat en els àmbits de la docència, la 

recerca i la transferència de coneixement. És el motor d’una gran força emergent que 

és la de l’educació i del coneixement i treballa per convertir-se en un projecte 

estratègic del territori. Sense perdre les arrels que en defineixen la personalitat, 

desplega tot el potencial per ser una universitat global, fortament internacionalitzada i 

capaç d’atreure talent al centre de Catalunya.  
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La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ofereix estudis de salut i 

biociències a les facultats de Ciències de la Salut i el Benestar i de Ciències i 

Tecnologia del campus de Vic, i a la Facultat de Ciències de la Salut del campus de 

Manresa. Compta amb 10 càtedres, la major part d’elles especialitzades en l’àmbit 

sanitari i social liderades per reconeguts investigadors.  

Atès que el projecte de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC es nodrirà de tot 

aquest coneixement de la institució i, a més, permetrà que la Universitat i els seus 

campus de Manresa i Vic adquireixin un major prestigi i rellevància en el sistema 

universitari català i esdevinguin una eina indispensable per a construir una estructura 

d’estat, 

Atès que la UVic-UCC té la voluntat de comptar amb dues unitats docents i una xarxa 

assistencial molt completa on desenvolupar part de la formació i docència, en especial 

als centres de salut i hospitalaris de Vic i Manresa, 

Atès que els estudis de Medicina de la UVic-UCC incorporen elements diferencials i 

innovadors respecte a altres estudis de Medicina i, a més, donaran resposta a la 

demanda d’alumnes que no poden cursar el grau a Catalunya ja que la demanda 

interna és molt superior a l’oferta de places, 

Atès que, segons l’informe demogràfic elaborat pel Col·legi de Metges, la població de 

metges està envellint i en menys de 10 anys es jubilaran més de 6.000 professionals 

dels 33.000 metges que exerceixen a Barcelona i a partir del 2021, se’n jubilaran 

gairebé 1.000 metges l’any, 

Atès que una Facultat de Medicina aportarà un impacte econòmic i social molt 

important a les comarques centrals. Segons els càlculs estimats, la implantació 

d’aquesta Facultat comporta un augment del PIB d’Osona i el Bages d’un 0,26% 

(correspon a 8.500 M) i es crearien 243 nous llocs de treball tant directes com 

indirectes,   

Atès que es tracta d’un projecte que ha de permetre la vertebració de la Catalunya 

central a través d’una Facultat sense ànim de lucre i amb vocació plenament 

municipalista,  

Atès que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya vol impartir el grau el 

pròxim curs 2017/2018 i el Govern de la Generalitat ha de posicionar-se en breu sobre 

aquesta nova Facultat, 

Per tot això, s’acorda:  

1. Donar suport explícit al projecte de Facultat de Medicina com a projecte 

estratègic, innovador, municipalista, i de gran valor afegit per a la ciutat de 

Manresa i les comarques de la Catalunya central. 

2. Col·laborar amb l’equip de govern de la Universitat, a través de la Fundació 

Universitària del Bages, en totes les accions que es considerin necessàries per 

tal de poder impartir els estudis de Medicina a la UVic-UCC.  

3. Emplaçar la direcció de la UVic- UCC que, en cas que aquests estudis siguin 

reconeguts, utilitzi els mecanismes necessaris per tal de garantir l’accés a partir 

de criteris basats en el currículum de l’alumnat.  
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4. Traslladar a la resta de municipis que conformen el Patronat de la Fundació 

Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC, la moció de suport a la 

conveniència d’estudiar la implantació d’una Facultat de Medicina per tal que 

puguin sumar-s’hi. 

5.  Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d’aquest consistori d’estudiar 

la  implantació d’una Facultat que imparteixi el Grau de Medicina a la UVic-

UCC, que aporti un actiu més en el sistema universitari català.” 

 

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, 

manifesta que en primer lloc exposarà els antecedents per conèixer d’on ve la 

demanda de suport a la Facultat de Medicina UVic-UCC. 

 

L’any 1990 la Fundació Universitària de Bages va iniciar la impartició dels estudis 

d’infermeria, essent les ciències de la salut la part més important de l’oferta formativa i 

adscrita com a centre universitari a la UAB fins el 2013. 

 

A partir de l’any 2013 amb l’acord de la Federació entre la Fundació Universitària del 

Bages i la Fundació Universitària Balmes, es crea el Campus UManresa i la universitat 

passa a denominar-se Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-

UCC). 

Des de l’any 2012 la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic 

veuen la possibilitat de sol·licitar una facultat de medicina, i s’inicien els tràmits per 

poder-la aconseguir, tenint en compte una sèrie de càtedres que ja estan vinculades 

però sense un suport majoritari com ara, però a partir de la creació de la Federació 

s’activa de nou aquesta possibilitat. 

 

El que ens pot aportar la creació d’aquesta universitat són elements diferenciadors en 

quant als estudis de medicina. 

També s’ha de tenir en compte que la demanda d’alumnes és molt superior a l’oferta 

de places.  

Un altre factor important és el fet que en menys de 10 anys es jubilaran més de 6.000 

professionals de la salut i a partir de l’any 2021 es jubilaran gairebé 1.000 metges 

l’any. 

L’impacte econòmic i social pot ser important a la Catalunya Central. 

 

Des de l’equip de govern i com a Universitat Central de Catalunya es proposa 

l’adhesió a aquesta proposta per tal de donar el suport explícit al projecte de Facultat 

de Medicina, i col·laborar amb l’equip de govern de la Universitat, a través de la 

Fundació Universitària del Bages, per tal d’impartir aquests estudis de Medicina. 

 

És molt important el fet que s’utilitzaran els mecanismes necessaris per tal de garantir 

l’accés a partir de criteris curriculars i no econòmics dels alumnes. 
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També es vol traslladar al govern de la Generalitat la voluntat del consistori perquè 

estudiï la implantació d’una Facultat que imparteixi el Grau de Medicina a la UVic-

UCC, que aportarà un actiu més al sistema universitari català. 

 

Demana el vot favorable a la proposició. 

 

 

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que estan 

d’acord amb alguns punts de la proposició, com l’envelliment de la població de metges 

i metgesses, així com les futures necessitats de les noves generacions que agafin el 

relleu. 

 

Com a defensors de l’educació pública no estan d’acord amb un model educatiu que fa 

un cribratge als estudiants per les seves capacitats econòmiques per sobre de les 

acadèmiques, models contraposats i antagònics que obliga a posicionar-se en favor 

d’un o l’altre, i per això votaran en contra de la proposició. 

 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el 

suport del PSC a la proposició, que haurien subscrit juntament amb l’equip de govern 

si els ho haguessin proposat. 

 

Tot i que el present universitari a Manresa és pròsper, creuen que ho podria ser més si 

al catàleg d’estudis universitaris s’hi afegís una Facultat de Medicina. 

 

Serà una facultat privada ja que la situació actual barra la possibilitat de crear més 

facultats públiques de medicina i mentre aquest context no canviï és bo que la FUB a 

Manresa pugui créixer i amb una especialitat de prestigi i que té mercat potencial 

suficient. 

 

Diu que no es pot obviar la contrastada voluntat de servei públic que la FUB ha 

acreditat al llarg dels seus 25 anys, ni tampoc el benefici econòmic generat que s’ha 

reinvertit en la mateixa universitat, en la Clínica Universitària, en la creació del segon 

edifici, en ampliar els serveis educatius de primer nivell i com a agent compromès en el 

desenvolupament econòmic del territori. 

 

La voluntat de servei públic per part de la UVic-UCC també ha quedat acreditada des 

del seu inici per la composició dels òrgans rectors, on tots els grups municipals tenen 

veu i vot. 

 

Des del PSC són conscients que la situació més adient seria que l’ensenyament 

universitari fos eminentment públic, que les taxes universitàries fossin més accessibles 

a tota la població, que la política de beques permetés un accés més universal al 

coneixement, sense exclusió per raons econòmiques. 
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Respecte a la moció que es porta a aprovació i que ja s’ha aprovat a Vic, a Manresa 

s’incorpora un paràgraf per emplaçar la direcció de la UVic-UCC que, en cas que 

aquests estudis siguin reconeguts, s’utilitzin els mecanismes necessaris per tal de 

garantir l’accés a partir de criteris basats en el currículum i no a partir de la capacitat 

econòmica. 

 

El GMPSC valora que a Manresa això estigui incorporat i pensa que com a ciutat i com 

a territori és molt necessari que no es deixi passar aquesta oportunitat i que tots hi 

apostin fermament. Tenir una Facultat de Medicina a la Catalunya Central seria com 

passar a jugar a primera divisió de les ciutats universitàries, que generaria un impacte 

econòmic molt rellevant en el territori, i que encara milloraria l’atenció sanitària que 

ofereix l’hospital San Joan de Déu on els metges puguin acabar el seu aprenentatge. 

 

Serà una universitat privada, però una universitat privada de Medicina a Vic i a 

Manresa, i s’hauria de lluitar perquè sigui una universitat de prestigi i de qualitat.   

Recorda que a Vic la moció es va aprovar amb l’abstenció d’ERC i els vots en contra 

de la CUP. 

 

Des del PSC creuen que és bo que s’aprovi la moció per tal de tenir una Facultat de 

Medicina i també perquè aquestes dues ciutats, que viuen tan a prop i alhora han 

viscut tan lluny, ara treballin conjuntament per oferir aquesta universitat que ajudi al 

desenvolupament i al reequilibri territorial del país.  

 

 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 

des de la CUP comparteixen tot el diagnòstic de la moció sobre la necessitat d’ampliar 

els estudis universitaris a la ciutat, ja que afavoreixen tota l’activitat econòmica del 

territori.  

 

La Facultat de Medicina seria una fita important per a Manresa si es tractés d’un servei 

públic i a l’abast de totes les manresanes i bagenques, però com que no és així 

votaran en contra. 

 

Demana a la senyora Rosich si pot explicar com es farà que en una universitat privada 

es tinguin en compte els mèrits curriculars, a part de l’import de la matrícula, ja que no 

ho acaben de veure clar. Creuen que se seguirà el mateix criteri privat dels altres 

estudis universitaris que es fan a la FUB. 

 

Des de la CUP estan a favor del model educatiu públic, inclusiu i universal i per a la 

FUB, Universitat Central de Catalunya, això no està garantit.  

Per molt que la moció parli de vocació pública, s’està referint a un model privat on els 

alumnes han d’assumir el cost íntegre de la matrícula i aquí la vocació no es té en 

compte. 

 

És cert que la FUB no té ànim de lucre ja que els diners es reinverteixen, però la 

qüestió ja no tracta si hi ha o no hi ha ànim de lucre, sinó si l’ensenyament és o no és 
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públic. Si tothom té l’opció d’anar a la universitat o només aquells que es poden pagar 

la matrícula, assegurant també en un futur un sistema sanitari digne i de nivell. 

 

El GMCUP aposta per una educació pública i és cert que cada cop més les 

universitats públiques són més elitistes i cada vegada hi ha menys diferències entre la 

universitat pública i privada, però esperen que això es reverteixi. 

 

La moció diu que la creació de la facultat aportarà un augment del PIB i un augment de 

llocs de treball, però no parla ni de la igualtat d’oportunitats ni de l’accés universal a 

l’educació superior. Des de la CUP els resultats de l’educació universitària s’han de 

valorar a partir del que s’ofereix als ciutadans, no a partir dels euros que genera a la 

caixa, és a dir, com garantir el futur dels bagencs i bagenques que vulguin ser metges. 

 

Des de l’esquerra transformadora tenen molt clar que l’educació ha de ser una eina 

per reduir els desequilibris que genera la societat capitalista, una eina per equilibrar les 

oportunitats, si la vocació és privada aquesta eina desapareix i les desigualtats es 

perpetuen. Sense educació pública, universal i inclusiva és impossible sortir de la roda 

infernal del capitalisme. 

 

No poden donar suport a una proposta que no només no tanca, sinó que probablement 

acabi ampliant l’escletxa social al territori. 

 

Sobre la coherència de vot que deia el senyor Felip González, no els sorprèn que 

Esquerra s’abstingués a Vic, també Esquerra forma part de la Plataforma de suport a 

la llibertat del senyor Bódalo i avui ha votat en contra de la moció. 

 

 

L’Alcalde rectifica al senyor Masdeu i diu que Esquerra s’ha abstingut en la votació. 

 

 

El senyor Masdeu, diu que té raó, que s’han abstingut en la votació impossibilitant 

que la moció s’aprovés. 

 

 

L’Alcalde, diu que el proper dimecres hi ha el Patronat de la FUB i explicaran com i de 

quina manera es pot incloure l’acord proposat, tenint en compte que hi participen tots 

els grups municipals. 

 
 

El senyor Masdeu, diu que tenen representació al Patronat des del 2011 per una 

moció presentada per la CUP i pel PP que ho va demanar. 

 
 
L’Alcalde manifesta que sigui pel mèrit qui sigui l’ajuntament te presència en els 
òrgans de govern a través de tots els grups municipals. 
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La senyora M. Mercè Rosich, diu que a banda del Patronat de la propera setmana, 

s’està tractant d’un tema que encara està verd, és una moció de suport i volen i els 

agradaria que prosperés. 

 

Desconeix quantes beques hi haurà, però per al territori és molt important tenir una 

Facultat de Medicina. 

 

  

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació i el 

Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 

Sr. Miquel Davins), i 4 vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple 
municipal. 

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

reservat núm. 23, 24, 26 i 27, que corresponen als dies 10, 17, 24 i 31 de 
maig de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic 
núm. 20, del 19 d’abril de 2016. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter reservat núm. 23, 24, 26 i 27, que corresponen als dies 10, 
17, 24 i 31 de maig de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter 
públic núm. 20, del 19 d’abril de 2016, pel repartiment que de les actes d’aquestes 
sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
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Data 
d'entrada 

Organisme Remitent Acord municipal 

10-05-2016 

Generalitat  
de 
Catalunya 
 

Direcció 
General 
d’Igualtat 

Proposició del GMCUP sobre el desplegament de la 
Llei catalana 11/2014 per garantir els drets (LGTBI), 
i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a 
Manresa. 

18-05-2016 
Generalitat  
de 
Catalunya 

Secretaria del 
Govern 

Moció del món local en contra de l’acord entre la UE i 
Turquia 

27-05-2016 
Generalitat  
de 
Catalunya 

Secretaria 
d’Afers 
Exteriors i de la 
Unió Europea 

Moció del món local en contra de l’acord entre la UE i 
Turquia 

 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
No se’n presenten 
 
 
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, 

 
 


