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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 12/2013 
Dia:  21 de novembre de 2013 
Hora:  19 h  a  23.30 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Ruth Guerrero Rodríguez 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents 
Sónia Diaz Casado 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 11, que 
correspon al  dia 17 d’octubre de 2013. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9771, sobre substitució del 

titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde durant els dies 2 i 3 de novembre 
de 2013. 

 
2.2 Donar compte de la  Resolució de l’alcalde, núm. 9413, de 21 d’octubre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2013, 
dins del pressupost municipal vigent. 

 
2.3 Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor, de 14 d’octubre de 2013,  

per al seguiment del Pla d’ajust previst al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, 
corresponent al 3r trimestre de 2013. 

 
 
3. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 24/2013, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
3.1.2 Dictamen sobre informar favorablement, si escau, la sol·licitud de revisió de 

tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2014. 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament previst 

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

  
3.2 Regidoria delegada de Governació 
 
3.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació de l’encomana de gestió a 

favor de l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament d’actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels 
objectius del Consorci Parc Central. 

 
3.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
3.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

projecte La Universitat Emprèn 2013-2014, 5a edició. 
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3.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau,  d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 
a favor de la Junta de Compensació Pla Parcial de delimitació del sector Parc 
Tecnològic de la Catalunya Central. 

 
3.4 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
3.4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del  text del Pla d’actuació municipal per a 

accidents greus en establiments amb substàncies perilloses (PLASEQCAT). 
 
 
4 ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, i escau, de la modificació de l’Ordenança de 

circulació i mobilitat. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
5.1 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les Bases particulars 

reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a fer 
front a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la revisió de tarifes del 

pàrquing de Sant Joan de Déu. 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC de condemna al terrorisme d’ETA i en 

record a les seves víctimes. 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre ampliació dels supòsits admesos 

per aconseguir reducció del preu públic del programa municipal d’activitats 
físiques “Manresa Salut i Esport”- 

 
6.4 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la implantació de noves àrees 

verdes i blaves d’estacionament a la ciutat. 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal del PSC de rebuig a l’avantprojecte de llei de 

reforma del sistema de pensions presentat pel Govern central. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de convocar un referèndum 

d’autodeterminació. 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la millora de la mobilitat i 

l’aparcament al barri de la Balconada. 
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6.8 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP sobre la reforma de 
la Llei de demarcació i planta, que vol reorganitzar l’estructura judicial al nostre 
territori. 

 
6.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC per establir l’itinerari del marge esquerre 

del riu Cardener, des de Manresa fins a Sant Joan. 
 
6.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa de la Ràdio Televisió 

Valenciana (RTVV). 
 
6.11 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a la querella contra l’Estat 

espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president de la 
Generalitat Lluís Companys i Jover i 47 representants polítics catalans més. 

 
6.11 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a la querella contra l’Estat 

espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president de la 
Generalitat Lluís Companys i Jover i 47 representants polítics catalans més. 

 
6.12  Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC ERC i PP de condemna dels 

naufragis a Lampedusa i per exigir responsabilitats als poders públics en 
assumptes d’immigració.   

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38, 39, 40,  41 i 

42, que corresponen a les sessions dels dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de 
novembre,  respectivament.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió. 
 
Excusa l’assistència de la regidora del Grup Municipal Socialista, la senyora Sònia 
Diaz Casado, que no podrà assistir a la sessió per qüestions personals. 
 
L’alcalde informa que a la Junta de Portaveus celebrada el dimecres, 20 de novembre 
de 2013, es va decidir que el Ple d’avui s’iniciaria amb la lectura del següent manifest: 
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1. Lamentem profundament una nova víctima mortal a la carretera C-55 i 
manifestem el nostre condol al familiars i amics de la víctima. 

2. Ens comprometem a buscar un consens al voltant de la problemàtica de la C-
55 per debatre sobre aquesta qüestió en un proper Ple. 

3. Requerim al Conseller de Territori i Sostenibilitat, l'Honorable Senyor Santi Vila, 
que doni a conèixer les actuacions previstes en aquesta via abans de 
l'acabament d'aquest any 2013. 

  
Ho signen tots els grups municipals representats al plenari de l'Ajuntament de 
Manresa: CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP. 

 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 11,  que 
correspon al  dia 17 d’octubre de 2013. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm.11, que correspon al dia 17 d’octubre de 2013, que s’ha entregat 
als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha 
alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9771, sobre substitució 

del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde durant els dies 2 i 3 de 
novembre de 2013. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 2 i 3 de novembre de 2013, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular i de la primera tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de 
l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. 
Sala Rovira, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala 
Rovira. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
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l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, 
als efectes corresponents.” 
 
 
2.2 Donar compte de la  Resolució de l’alcalde, núm. 9413, de 21 d’octubre de 

2013, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
23/2013, dins del pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2013, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2013, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
El president informa que tal com va acordar la Junta de Portaveus es farà una breu 
explicació per part del regidor d’Hisenda i Governació, senyor Josep M. Sala, al qual 
dóna la paraula. 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, exposa que la 
resolució acorda aprovar un canvi de partides realitzades directament per Presidència 
donat el seu contingut dintre de la mateixa funcionalitat de cada canvi i afecta 
principalment a quatre aspectes: 
 
En primer lloc hi ha una major aportació d’una subvenció que fa que s’augmentin els 
ingressos i com a complement també hi ha un increment de les partides de despeses; 
de 2.000,00 euros pel Programa Gent Gran i 1.000,00 euros pel Programa Promoció 
de la Salut.   
En segon lloc hi ha un reforç de 2.000,00 euros per la partida d’Altres despeses 
diverses de regidories, donat un petit decalatge amb les disponibilitats i les 
necessitats. 
En tercer lloc, una partida de Salut laboral –Vestuari, incrementada amb 2.000,00 
euros pels EPIS necessaris per uns programes d’Ocupació. 
I en quart lloc hi ha un canvi de 10.000,00 euros, provinents d’un sobrant de l’aportació 
del Consorci de Normalització Lingüística, reforçant la partida d’edificis i altres 
construccions per adequar l’edifici de l’esglèsia del local de les Escodines.   
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2.3 Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor, de 14 d’octubre de 

2013,  per al seguiment del Pla d’ajust previst al RD Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, corresponent al 3r trimestre de 2013. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 14 d’octubre de 2013, 
corresponent al 3r trimestre de 2013:  
 
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en 
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012, 
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació 
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i 
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2013, tercer 
trimestre, formula les següents consideracions:  
  
               Primera. - Seguiment d'ingressos  
  
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos 
no financers, són degudes, bàsicament al major import previst per ingressos 
procedents de la Comunitat Autònoma, i degut també a que al pla d’ajust no es va 
preveure cap ingrés de capital i , en canvi, tant en el pressupost pel 2013  com en la 
projecció anual estimada pel 2013 sí que s’han  previst ingressos de capital. 
  
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos 
financers, són deguts, bàsicament, a l’import  previst en el pressupost 2013 i en la 
projecció anual 2013  estimada del capítol 8 ( Actius Financers ) que coincideix amb el 
capítol 8 del pressupost de despeses i que en el pla d’ajust no es va  preveure ni pel 
que fa als ingressos ni pel fa a les despeses. 
            
                Segona. - Seguiment de despeses  
  
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses 
corrents, són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a 
terme per la Corporació, amb la finalitat, entre altres, de compensar la menor 
percepció d'ingressos.  En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost 
destinat al capítol de personal, al capítol de despeses generals i al capítol de 
concessió de transferències.   
 

Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses 
de capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de 
capital ( tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el 
pressupost pel 2013 com en la projecció anual estimada pel 2013 sí que s’han previst 
tant despeses com ingressos de capital.  
  

 Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust, de les 
despeses financeres, són d'escassa significació.  

  
 El període mitjà de pagament a proveïdors encara no ha arribat a l'objectiu 

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

quadre superior, adquireixen significat com a conseqüència de l'operació realitzada a 
l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, bàsicament, per la diferència 
entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import definitiu formalitzat.  
  
               La resta de desviacions, reflectides en el quadre intermedi, són 
conseqüència, bàsicament, del descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.  
  
               Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds 
financeres i pressupostàries, s'analitzen a continuació 
  
               a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no 
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els 
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.  
  
               b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos 
SEC, és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 
2013.  
                c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el 
resultat dels anteriors subapartats. “-------------------------------------------------------------------- 
  
 
3. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
 
3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 24/2013, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per 
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2014. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

9

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2013 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 24/2013 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 
 

 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que 
aquest canvi de partides fa referència a un reforç d’una partida de Ciutadania i Barris, 
per un import de 1.800,00 euros. 
 
Per una altra banda hi ha un reforç amb altres edificis i administracions per un import 
de 5.000,00 euros, per unes adequacions d’un edifici municipal del barri de Sant Pau. 
 
Reforç de 16.000,00 euros a les partides de Regidories i altres despeses diverses, per 
adequar les càmeres de TV3 connectades a programes de meteorologia i de notícies. 
 
Finalment hi ha dos canvis de partides referents a l’adequació del local llogat per 
l’ajuntament de Manresa per ubicar l’Oficina de Turisme i Promoció de la ciutat, ubicat 
a la Plaça Major, número 10, per un import de 24.000,00 euros per les obres 
d’adequació i 6.000,00 euros per mobiliari i altres complements, partides finançades 
per excedents del capítol 1. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

10

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que en relació a la 
proposta de traslladar l’Oficina de Turisme i Informació a la Plaça Major, és una 
conclusió del passat mandat que ja estava inclosa al Pla Estratègic i bàsicament es va 
proposar pel retard de les obres de la Fàbrica Nova, ja que donava sentit a una 
entrada nova al Museu i així relligava tot el nucli antic. 
 
Diu que en aquests moments es convenient que l’Oficina de Turisme estigui ubicada 
en un lloc més cèntric de la ciutat. 
 
Els preocupa si el lloc tindrà la màxima visibilitat i també demana a l’equip de govern si 
s’ha posat en contacte amb el Consell Comarcal per potenciar i crear sinergies al 
procés i si s’han valorat altres alternatives, ja que el lloguer que es pagarà anualment 
serà d’uns 35.000,00 euros. 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que  
efectivament es van buscar altres alternatives per ubicar l’Oficina de Turisme, però des 
de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme es va considerar la idoneïtat del lloc, 
sent la Plaça Major un punt de referència per a qualsevol persona que visita la ciutat. 
 
Diu que una de les finalitats d’ubicar-se en aquest indret és pel fet de la 
commemoració de la Manresa Ignasiana del 2022.  
Acaba dient que el fet d’ubicar una nova Oficina de Turisme en un lloc cèntric era un 
dels compromisos de l’equip de govern en el Pacte de Ciutat. 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, demana al senyor Sala 
si el cost anual del lloguer es podrà assumir o s’hauran de tocar altres partides. 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que el nou 
edifici està situat a la plaça Major, número 10. Explica que és un edifici de més de 670 
m2, format per una planta i dues plantes inferiors que connecten amb el carrer del Balç.  
Creu que el preu del lloguer és força correcte, tot i que qualsevol cosa que es vulgui 
fer, és un esforç pel pressupost municipal. 
 
Diu que hem de creure en la promoció turística, en el projecte de ciutat i en el projecte 
de Sant Ignasi 2022 i també es cert que sinó es posen els recursos i mitjans 
necessaris difícilment es podrà avançar.  
 
Referent al Consell Comarcal diu que encara no s’ha tingut cap mena de contacte però  
estan disposats a treballar i col·laborar perquè l’Oficina tingui una gran força tant a 
nivell municipal com comarcal.  
 
 
En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple 
l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU ) i 13 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 
GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït.  
 
 
3.1.2 Dictamen sobre informar favorablement, si escau, la sol·licitud de revisió 

de tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a 
l’exercici 2014. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Vistes les sol·licituds presentades per a la revisió de tarifes del servei públic 
d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2014 que es detallen: 
 
1. Sol·licitud presentada el dia 1 d’octubre de 2013 pel senyor xxx, en representació 

de l’Associació de Radiotaxi Manresa. 

2. Sol·licitud presentada el dia 25 d’octubre de 2013 pel senyor xxx, en representació 
de l’Associació de Radiotaxi Manresa, i en substitució de l’anterior. 

De conformitat amb el que disposen els articles 2.1 i 3.1 del Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i els articles 2.2 i 
2.3 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat 
per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril. 
 
Vist l’estudi econòmic presentat. 
 
Vist l’informe emès pel cap de Secció de Tresoreria. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària: 
 
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació,  proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

PRIMER:  Tenir per desistida la sol·licitud presentada el dia 1 d’octubre de 2013 pel 
senyor xxx, en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa, per 
haver-se presentat una nova sol·licitud amb posterioritat que substitueix 
aquesta. 

 
SEGON: Informar de forma favorable la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei 

públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2014 presentada 
en data 25 d’octubre de 2013 per l’Associació de Ràdio Taxi Manresa, en 
base a l’informe tècnic elaborat al respecte, i proposar el règim tarifari 
següent: 

Component tarifari  Tarifa mòdul 1 Tarifa mòdul 2 

Baixada de bandera  2,50 2,15

Quilòmetre recorregut 1,30 1,15

Hora d’espera 18,68 18,68

Suplements: 

Servei telefònic  1,65

Maletes 1,10

Animals domèstics 1,15

Sortida estació 1,10

Serveis especials(bodes, funerals,  -inclou 
dues hores d’espera-) 

60,70
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Els gossos pigall, cotxets de nen/a i les cadires de rodes son gratuïts. 
Tarifa 1 : Caps de setmana, dies festius i laborables de 20.00 hores a 8.00 
hores. 
Tarifa 2: Laborables  de 8.00 a 20.00 hores. 
 
Suplement de 2€, per a dos dies: 
De les 20 hores del dia 24 de desembre a les 20 hores del dia 25 de 
desembre, 
i de les 20 hores del dia 31 de desembre a les 20 hores del dia 1 de gener. 

 
TERCER: Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya les tarifes aprovades.”                                    
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que el 
dictamen fa referència a la sol·licitud presentada per l’Associació de Radiotaxi 
Manresa per actualitzar les tarifes. Han sol·licitat un increment del 2,1%, donant com a 
resultat les tarifes incloses al dictamen.  
Diu que només han canviat les tarifes corresponents a la baixada de bandera, el 
quilòmetre recorregut i l’hora d’espera, quedant igual la resta de conceptes respecte 
l’any anterior. 
Acaba dient que com que la Comissió de preus de Catalunya accepta fins un 
increment del 3,6%, demana l’aprovació del dictamen per l’increment del 2,1% i així es 
podrà trametre a la Comissió de preus de la Generalitat per a la seva aprovació. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el 
dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 
3 GMERC i 2 GMPxC) i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament 

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

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
novembre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“1. En el pressupost municipal vigent per l’exercici 2013, hi figura l’aplicació 
pressupostària 151.12.600.00.12, Gestió Urbanística.- Inversió en terrenys (procedent 
de romanents), amb un disponible finançat de 1.096,72 euros i també l’aplicació 
pressupostària 151.12.600.00, Gestió Urbanística.- Inversió en terrenys, amb una 
consignació disponible de 631.167,11 euros. 
 
2. El finançament de l’esmentat import de 631.167,11 euros, està previst mitjançant 
l’alienació de solars per import de 613.018 euros,  i la resta 18.149,11 euros amb 
recursos ordinaris. 
 
3.  Tota vegada que les gestions per alienacions de solars, no han comportat cap 
resultat positiu, malgrat les accions realitzades, procedeix per donar acompliment en el 
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possible l’acordat al seu dia , atesa la situació económico-financera de la Corporació, 
romanent de tresoreria negatiu, alt percentatge d’endeutament i dificultats de 
tresoreria, modificar en part, la forma de finançament de diversos pagaments previstos 
en aquesta partida, per un import de 65.821,17 euros, que s’efectuarà mitjançant 
recursos ordinaris i no en la forma inicialment prevista. 
 
4. Això permetrà  informar aquests pagaments previstos amb càrrec a aquestes dues 
partides, per un total de 85.067,00 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 
151.12.600.00 del pressupost municipal vigent, de forma que s’incrementa el 
finançament per recursos ordinaris en 65.821,17 euros i disminueix pel mateix import, 
l’inicialment previst per alienacions de solars. 
 
Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de l’aplicació pressupostària 
422.5.632.00 Parc Central-Parc Tecnològic Catalunya Central per import de 65.821,17 
euros, que hi figura finançat amb recursos ordinaris.” 
                                       * Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades 

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que el 
dictamen fa referència a la necessitat de fer front a uns pagaments per compres d’uns 
immobles i per unes indemnitzacions pendents.  
Diu que es fa necessari un canvi de finançament entre partides per poder fer front a un 
pagament de 85.067,00 euros i així complir amb uns compromisos previstos pel 2013, 
de forma que s’incrementa el finançament per recursos ordinaris en 65.821,17 euros i 
disminueix pel mateix import, l’inicialment previst per alienacions de solars. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el  
dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 
abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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3.2 Regidoria delegada de Governació 
 
3.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació de l’encomana de 

gestió a favor de l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament 
d’actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a 
l’assoliment dels objectius del Consorci Parc Central. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 de novembre 
de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 

1. Fruït de la voluntat comuna de l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Parc 
Central de desenvolupar el  Parc Central – Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central, el Ple de la corporació, en sessió de data 5 de maig de 2009, va 
aprovar inicialment la creació del Consorci Parc Central, amb la finalitat de 
fomentar l’existència de noves activitats econòmiques i promoure el 
desenvolupament industrial i empresarial de la regió. 

2. Aquest acord, juntament amb els seus Estatuts va ser sotmès a informació 
pública per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments, sense que dins 
el termini atorgat se’n presentessin, motiu pel que els acords i els Estatuts van 
quedar definitivament aprovats.  

3. En data 22 de juny de 2009,  es va constituir el Consorci Parc Central, integrat 
per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Parc Central.  

 
De conformitat amb l’article 4 dels seu estatuts, constitueix l’objecte del Consorci:  

 
a) Fomentar la cooperació sistemàtica i efectiva entre empreses i entitats 

vinculades amb els sectors de les Tecnologies de Materials i Tecnologies 
Mediambientals, mitjançant la creació d’una Agrupació Empresarial 
Innovadora, amb la finalitat d’enfortir i promocionar el teixit empresarial en 
aquests àmbits. 

b) Desenvolupar activitats que facilitin la cerca, la identificació, l’anàlisi i 
l’execució de projectes en l’àmbit de les Tecnologies de Materials i 
Tecnologies Mediambientals, que millorin la seva capacitat competitiva, i que 
siguin tecnològicament innovadors. 

c) Col·laborar activament, en el marc de l’activitat referida, amb les entitats i 
organismes vinculats o amb interessos coincidents. 

d) Desenvolupar i gestionar serveis interns que tinguin per finalitat la millora 
dels nivells d’informació, comunicació, coneixement, qualitat, competitivitat i 
projecció internacional de les empreses del sector 

e) Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de 
qualsevol àmbit territorial, per tal d’intercanviar experiències i de prestar-se 
mútua col·laboració en interès del sector 

f) Qualsevol altre concordant amb els anteriors. 
 

4. Raons d’eficàcia i economia administrativa aconsellen que sigui l’Ajuntament 
de Manresa qui porti a terme totes aquelles actuacions administratives, 
jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
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Consorci, com ara la gestió administrativa dels expedients de contractació, les 
publicacions o el seguiment tècnic del projecte de la tercera fase.  

 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot ser 
encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra 
de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis 
per dur-la a terme. 

 
2. Aquest mateix article preveu que quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans 

i entitats d’administracions diferents, s’ha de formalitzar per mitjà de la 
signatura del conveni corresponent entre elles. 

 
3. L’article 22 dels Estatuts del Consorci preveu que l’activitat pròpia d’aquest ens 

podrà ser realitzada pel propi Consorci, per les entitats consorciades, 
mitjançant la formalització del corresponent conveni d’encomana de gestió o 
pels organismes o societats instrumentals del Consorci o d’alguna de les 
entitats consorciades.  

 
4. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva acceptació, l’article 22 de la llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, atribueix al Ple 
l’acceptació de l’acord d’encomana de gestió. 

 
5. A més, l’article 47.2h) de la referida llei 7/1985, disposa que l’acceptació de 

l’encomana de gestió requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació.  

 
6. Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de 

l’Ajuntament de Manresa l’adopció del següent  
 
ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’encomana de gestió feta pel Consorci Parc per a la realització dels 
tràmits següents: 
 

 La gestió administrativa dels expedients de contractació 
 L’elaboració i publicació dels anuncis i publicacions oficials 
 El seguiment tècnic del projecte de la tercera fase 
 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i 

Tresoreria, atès que de conformitat amb l’article 20.3 dels  estatuts del 
Consorci, aquestes funcions seran realitzades per aquell funcionari o 
funcionaris que les portin a terme a l’Ajuntament de Manresa. 

 Qualsevol altra tasca administrativa, jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 
 
Segon.  Aprovar la minuta de conveni d’encomana de gestió a favor de l’Ajuntament 
de Manresa per al desenvolupament d’actuacions administratives, jurídiques i 
tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci Parc Central. 
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Tercer.- Facultar l’alcalde  per a la signatura de tota aquella documentació necessària 
per portar a terme els acords adoptats. 
 
 
“CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER 
AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS ADMINISTRATIVES, JURÍDIQUES I 
TÈCNIQUES NECESSÀRIES PER A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL CONSORCI 
PARC CENTRAL. 
 
Manresa,  
 
REUNITS,  
 
D’una part, l’Il.lm. senyor Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, 
amb domicili a la Plaça Major, 1, de Manresa. 
 
I de l’altra, la senyora Sílvia Gratacós González, vicepresidenta del Consorci Parc Central, amb 
domicili a la Plaça Major, 1, de Manresa. 
 
Intervé el senyor José Luis González Leal, secretari de l’Ajuntament de Manresa i del Consorci 
Parc Central, en la seva qualitat de fedatari públic, segons preveu l’article 2.h) del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa, a l’empara del que disposa 
l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament facultat per a la signatura d’aquest 
conveni en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia,.............., amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la Corporació . 
 
La segona, en nom i representació del Consorci Parc Central, d’acord amb les atribucions 
previstes en l’article 19 dels estatuts del Consorci i en virtut de l’acord  adoptat pel Ple del 
Consorci en sessió del dia 6 de novembre de 2013. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la capacitat 
jurídica i d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni d’encomana de gestió i   

MANIFESTEN 
 
I. El 22 de juny de 2009 es va constituir el Consorci Parc Central, integrat per l’Ajuntament 

de Manresa i l’Associació Parc Central. 
 
II De conformitat amb l’article 4 dels seu estatuts, constitueix l’objecte del Consorci:  
 

 Fomentar la cooperació sistemàtica i efectiva entre empreses i entitats vinculades amb 
els sectors de les Tecnologies de Materials i Tecnologies Mediambientals, mitjançant la 
creació d’una Agrupació Empresarial Innovadora, amb la finalitat d’enfortir i 
promocionar el teixit empresarial en aquests àmbits. 

 Desenvolupar activitats que facilitin la cerca, la identificació, l’anàlisi i l’execució de 
projectes en l’àmbit de les Tecnologies de Materials i Tecnologies Mediambientals, que 
millorin la seva capacitat competitiva, i que siguin tecnològicament innovadors. 

 Col·laborar activament, en el marc de l’activitat referida, amb les entitats i organismes 
vinculats o amb interessos coincidents. 
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 Desenvolupar i gestionar serveis interns que tinguin per finalitat la millora dels nivells 
d’informació, comunicació, coneixement, qualitat, competitivitat i projecció internacional 
de les empreses del sector 

 Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol 
àmbit territorial, per tal d’intercanviar experiències i de prestar-se mútua col·laboració 
en interès del sector 

 Qualsevol altre concordant amb els anteriors 
 
III. Raons d’eficàcia i economia administrativa aconsellen que sigui l’Ajuntament de 

Manresa qui porti a terme totes aquelles actuacions administratives, jurídiques i 
tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci, com ara la gestió 
administrativa dels expedients de contractació, les publicacions o el seguiment tècnic 
del projecte de la tercera fase.  

 
IV. Mitjançant acord del Ple de 6 de novembre de 2013, el Consorci Parc Central  

encomana a l’Ajuntament de Manresa el desenvolupament d’aquestes actuacions 
administratives,  jurídiques i tècniques. 

 
V.  L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari de data .......... ha acceptat 

l’encomana de gestió feta pel Consorci Parc Central.   
 
 
Per tal de formalitzar l’encomana de gestió relativa a les actuacions administratives, jurídiques i 
tècniques,  les entitats atorgants convenen, de mutu acord, els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Encomana de gestió. 
 
El Consorci Parc Central  encomana a l’Ajuntament de Manresa, mitjançant la signatura 
d’aquest conveni, les actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a 
l’assoliment dels objectius del Consorci. 
 
Segon.- Actuacions objecte de conveni 
 
Les tasques consistiran en: 
 

 La gestió administrativa dels expedients de contractació. 
 L’elaboració i publicació dels anuncis i publicacions oficials. 
 El seguiment tècnic del projecte de la tercera fase. 
 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, 

atès que de conformitat amb l’article 20.3 dels  estatuts del Consorci, aquestes funcions 
seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les portin a terme a 
l’Ajuntament de Manresa. 

 Qualsevol altra tasca administrativa, jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 
 
Tercer. Abast i límits de l’encomana 
 
Aquesta encomana de gestió implica exclusivament la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis i no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici. 
 
Quart. Contraprestació de l’encomana de gestió 
 
Atesa la concurrència d’interessos públics,  les parts acorden, amb caràcter exprés, que 
l’Ajuntament de Manresa no percebrà cap mena de contraprestació econòmica per a portar a 
terme les tasques encomanades pel Consorci. 
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Cinquè.- Durada 
 
Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva durada coincidirà amb 
la durada del Consorci. 
 
No obstant l’establert en el paràgraf anterior, qualsevol de les parts podrà desistir d’aquest 
conveni, comunicant-ho prèviament a l’altra part amb una antelació mínima de 3 mesos 
 
Sisè.- Causes d’extinció.  
 
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes: 
 

- Per mutu acord de les parts 
- Per finalització del termini pactat 
- Causes de força major 
- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni 
- Per incompliment manifest d’una de les parts signants 
- Per rescissió unilateral voluntària  
- Per qualsevol de les causes establertes a la llei 

 
Setè.- Jurisdicció competent.  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data abans esmentats.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, manifesta que el dictamen fa referència a una encomana de gestió a favor 
de l’Ajuntament de Manresa feta pel Consorci Parc Central. 
 
Recorda que el Ple de la corporació, en sessió de data 5 de maig de 2009 va aprovar 
inicialment la creació del Consorci Parc Central amb la finalitat de fomentar l’existència 
de noves activitats econòmiques i promoure el desenvolupament industrial i 
empresarial de la regió. 
 
Per raons d’eficàcia i economia administrativa s’ha aconsellat que sigui l’Ajuntament 
de Manresa qui porti a terme totes aquelles actuacions administratives, jurídiques i 
tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci. 
 
Per això es proposa que s’accepti l’encomana de gestió que fa el Consorci Parc 
Central per a la realització dels tràmits següents: 

 La gestió administrativa dels expedients de contractació 
 L’elaboració i publicació dels anuncis i publicacions oficials 
 El seguiment tècnic del projecte de la tercera fase 
 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
 Qualsevol altra tasca administrativa, jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 

 
Demana el vot favorable al dictamen.  
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L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el  
dictamen 3.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
3.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 

projecte La Universitat Emprèn 2013-2014, 5a edició. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
31 d’octubre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’ajuntament de Manresa desenvolupa diverses polítiques de foment de 
l’emprenedoria i de suport a l’emprenedor, amb l’objectiu estratègic de fomentar la 
cultura emprenedora i la creació d’empreses, incrementant projectes conjunts entre 
universitats, centres de recerca i empreses i la transferència de tecnologia i 
coneixement. Una de les línies a treballar és el projecte La Universitat Emprèn 
 
La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura 
emprenedora i la creació d’empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal 
d’incrementar a mig i llarg termini en número d’iniciatives i projectes empresarials 
promogudes per aquests col·lectius. 
 
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’empresa de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa (EPSEM), i la Universitat oberta de Catalunya acorden realitzar una actuació 
conjunta consistent en fomentar el desenvolupament de projectes empresarials. 
Durant el desenvolupament del programa hi haurà sessions formatives, tutories i 
finalment un concurs on es premiaran els millors projectes presentats 
 
Aquest concurs vol premiar aquells treballs seleccionats per participar en el banc de 
projectes així com també els millors plans d’empresa presentats pels alumnes. 
 
En data 31 d’octubre de 2013 el tècnic del servei d’Activitat Econòmica i Promoció de 
la Ciutat  i la tècnica d’Administració General han emes informe relatiu a l’aprovació de 
les bases d’aquest projecte i convocatòria del mateix. 
 
Consideracions legals 

1. Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
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2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, Activitats 
i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases reguladores de 
la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació pública per un 
termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis i una referència al DOGC. 
 
3. Tramitació anticipada. D’acord amb l’article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 
d juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions la convocatòria podrà aprovar-se en un exercici pressupostari anterior 
sempre que l’execució de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en la que es 
produeix la concessió i existeixi normalment crèdit adequat i suficient per a la 
cobertura de la despesa o bé existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de 
pressupostos. 

4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com 
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la 
Corporació 
 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del projecte La Universitat Emprèn 
2013-2014. 5à edició d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon. Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament del premis derivats del projecte La 
Universitat Emprèn 2013-2014. 5à edició  amb els termes següents: 
 
Normativa de la convocatòria. Les bases de la convocatòria del projecte La Universitat 
Emprèn 2013-2014. 5à edició poden recollir-se a les dependències municipals, així 
com consultar-se  a la web municipals http://www. ajmanresa.cat/ 
 
Crèdit pressupostari al que s’imputen els premis: La dotació dels premis del concurs 
és d’un màxim de 3.250,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 422.1.481.00 
de l‘exercici 2014. 
Al tractar-se d’una tramitació anticipada aquesta quantitat tindrà caràcter estimat i 
estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la 
resolució de la concessió de l’ajut.  
 
Termini: El termini de presentació del formulari per participar en el projecte s’inicia 
l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 14 de febrer de 2014.  
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Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva 
resolució s’efectua tal i com es disposa a les bases del concurs.  La resolució s’ha 
d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini 
de presentació dels projectes presentats. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de 
participació. 
 
Resolució i notificació. La resolució es notificarà al interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la 
resolució que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
Cinquè. Publicar l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
LA UNIVERSITAT EMPRÈN  2013-2014 – 5ª EDICIÓ -  
 
Bases de participació 
 

1. Presentació 
La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura emprenedora i la 
creació d’empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal d’incrementar  a mig i llarg 
termini el número d’iniciatives i projectes empresarials promogudes per aquests col·lectius.  
Els seus principals objectius són:  

 
 Aprofitar el potencial innovador de la universitat per a la generació de noves 

empreses, com també augmentar i estendre les vies per comercialitzar les 
tecnologies i els coneixements generats a la universitat.  

 Fomentar la creació d’empreses  innovadores intensives en el coneixement i donar 
suport per crear-les. 

 Detectar possibles emprenedors per poder donar resposta a les seves necessitats 
en la creació d’empreses. 

 Oferir assessorament a projectes empresarials de joves universitaris. 
 Organitzar sessions sobre emprenedoria i innovació. 
 Motivar l’esperit emprenedor dels universitaris, per tal de que apliquin els 

coneixements adquirits i les experiències al desenvolupament de serveis i 
productes viables comercialment. 

 Contribuir amb noves fórmules de suport a la creació de llocs de treball i 
dinamització econòmica del nostre entorn. 

 
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa,  els Estudis d’Empresa de la Fundació 
Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), 
i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acorden realitzar una actuació conjunta consistent 
en fomentar el desenvolupament de projectes empresarials. Durant el desenvolupament del 
programa hi haurà sessions formatives, tutories i finalment un concurs on es premiaran els 
millors projectes presentats.  Tot aquest procediment, des de l’entrada de la sol·licitud, on es 
farà una breu descripció del projecte a desenvolupar, fins  a l’entrega de premis del concurs, 
engloben el projecte la Universitat Emprèn 2013-2014. 
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2. Beneficiaris 
Seran beneficiaris del projecte, alumnes universitaris del Campus Manresa, de forma individual 
o amb grup d’un màxim de quatre alumnes per grup (es valorarà si hi ha grups interdisciplinaris, 
formats per alumnes de diferents universitats, i amb diferents especialitats, ja que poden 
aportar diferents punts de vista que enriqueixin més el projecte). 
Per tal d’accedir al programa es podrà fer per dues vies. 
 

1- Per lliure: 
• Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2012-

2013 o 2013-2014 de l’EPSEM, FUB i UOC i que desenvolupin un projecte partint 
d’una idea pròpia. No es permet presentar el mateix projecte dos anys 
consecutius. 

 
2- Mitjançant el banc de projectes: 

• Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2012-
2013 o 2013-2014 de l’EPSEM, FUB i UOC i que assisteixin a la jornada de 
presentació del programa que inclou la presentació de x projectes tècnics a 
desenvolupar. No es permet presentar el mateix projecte dos anys consecutius. 

 
Es crearà un banc de màxim 10 idees provinents de treballs de final de carrera 
desenvolupats per alumnes de l’EPSEM i/o estudis de l’àmbit de la Salut de la 
FUB. La captació d’aquests treballs es farà mitjançant el professorat de les 
universitat FUB i EPSEM. Per poder-hi participar, caldrà que el projecte hagi 
estat escollit.  

 
L’elecció d’aquests treballs correspondrà al professorat de les universitats FUB i 
EPSEM i els seleccionats podran accedir a participar en el programa d’aquest 
banc de projectes. Els autors dels treballs seleccionats i que acceptin participar 
en el programa rebran un premi de 100 euros per cadascun dels projectes 
escollits.  
 
L’acceptació i la participació del seu treball en aquest banc de projectes implica 
necessàriament que els autors dels treballs seleccionats exposin mitjançant una 
presentació de no més de 10 minuts, el seu projecte als estudiants de les 
diferents universitats de Manresa, en el marc d’una jornada de presentació del 
programa.  

 
Així mateix l’acceptació de la participació també comporta la cessió dels drets 
d’explotació de la propietat intel·lectual així com els drets de la propietat industrial 
que es puguin derivar d’aquesta explotació a favor dels alumnes que 
desenvolupin el projecte. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de 
reproducció, el dret de distribució, el dret de transformació i el dret de 
comunicació pública.  

 
Els estudiants que participin com a oients a la jornada podran escollir qualsevol 
dels treballs presentats durant la mateixa jornada. El professorat de cada centre 
podrà decidir si el seu alumnat ha de treballar en grup o ho pot fer individualment. 
Un mateix projecte podrà ser escollit per més d’una persona o grup. 

 
Altrament l’autor del projecte també tindrà l’opció d’integrar-se en un dels grups 
que hagi escollit desenvolupar la seva idea. Això li donarà la possibilitat també 
d’optar a la resta de premis establerts en les presents bases. Només podrà 
participar en un grup i optar a un sol premi. 

 
 
Els treballs en grup seran d’un màxim de 4 persones. Excepcionalment, i a criteri de la comissió 
organitzadora, es podran crear grups amb més estudiants. 
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3. Condicions del projecte 

1. Es crearà una plataforma dins la web de Manresa Campus Universitari, amb enllaç 
directe des de la web de totes les institucions universitàries, on els alumnes que vulguin 
participar desenvolupant un projecte d’empresa, podran omplir un formulari en què 
s’especificarà la idea que es vol desenvolupar, les dades personals dels participants, 
així com també s’indicarà el centre universitari en què estan inscrits.  

2. Durant el curs 2013-2014 les entitats que promouen el projecte organitzaran sessions 
formatives i actes relacionats amb el món de l’empresa. L’alumnat participant haurà 
d’assistir com a mínim a una sessió de preparació de la presentació final i a una lligada 
als recursos que tenen al seu abast per tirar la idea endavant. El professorat de cada 
centre també podrà indicar altres sessions obligatòries al seu alumnat. 

3. El CEDEM posarà a disposició de tots els participants els seus tècnics, per a 
l’assessorament en l’elaboració dels plans de viabilitat. 

4. Els participants hauran de facilitar tota la informació que requereixi la comissió 
organitzadora. 

5. Els projectes empresarials han de ser originals. L’autor o els autors seran els únics 
responsables enfront de qualsevol incidència que per aquest motiu es pugui produir. 

6. Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa, la UOC, 
ESEPM i la FUB del contingut de les propostes presentades i en seran responsables 
davant de tercers. 

7. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no 
compliment de les mateixes significarà la desqualificació immediata. 

 
4. Termini de presentació 
El termini de presentació del formulari s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i 
finalitzarà el dia 14 de febrer de 2014, que és la data màxima per enviar el formulari per 
participar en el programa. 

5. Dotació de premis 
5.1 Premis programa banc de projectes 
 
Es lliuraran un màxim de 10 premis d’un import de 100 euros a cadascun als autors dels 
projectes escollits i que participin en programa del banc de projectes, d’acord amb les 
condicions fixades  
 
Aquest import inclou tots els impostos aplicables. 
 
5.2 Premis universitat emprèn 

 Premi al millor pla d’empresa   1.500 € 
 Accèssit al millor pla d’empresa  750 € 

  
Els projectes premiats si en el termini d’un any, des de l’atorgament del premi, es 
donen d’alta gaudiran d’un descompte del 50% en un espai del viver d’empreses de 
l’Ajuntament de Manresa (condicionat a la seva disponibilitat). 
 
Els participants del projecte guanyador al millor pla d’empresa, tindran per part de la 
Fundació Universitària del Bages un 75% de descompte sobre el preu de matrícula en 
un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB. En la resta de premis es podrà gaudir d’un 
descompte del 50% en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB (els postgraus 
s’hauran de realitzar durant el curs 2013-2014 o 2014-2015).  
 
La UOC concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins el Programa de 
gestió i direcció de microempreses. En aquest enllaç hi trobareu tota la informació 
sobre aquestes  unitats:  
http://www.uoc.edu/portal/ca/business-school/formacio-pimes/oferta-
formativa/index.html 
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Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
Aquests premis no són acumulables. 

 
6. Lliurament i selecció de projectes Universitat Empren 

 
 6.1 Lliurament dels projectes presentats 
El termini de lliurament dels projectes presentats  finalitzarà el 30 de maig del 2014. Es 
podran dipositar a les oficines de qualsevol dels centres universitaris participants : FUB, 
EPSEM i UOC- Manresa i a les oficines del CEDEM. Palau Firal. Polígon Industrial Els 
Dolors. C/ Castelladral, 5-7. Manresa 
 
La documentació que cal presentar és:  
 

 Full d’inscripció 
 Fotocòpia NIF, NIE o passaport dels membres integrants del projecte 

d’empresa 
 Projecte empresarial (en paper i format digital) 
 Maquetes, vídeos i altre documentació que es cregui adient 

 
6.2 Sistema d’avaluació 
La valoració dels projectes participants seguirà els següents criteris:  
 
 Innovació i originalitat del projecte (de 0 a 10 punts) 
 Projectes empresarials de base tecnològica o intensives en coneixement (de 0 a 10 

punts)  
 Viabilitat econòmica, financera i tècnica (de 0 a 10 punts) 
 Potencial de creació d’ocupació i qualitat (de 0 a 10 punts) 
 Potencial internacional (de 0 a 5 punts) 
 Aprofitament dels recursos disponibles (de 0 a 5 punts) 
 Sostenibilitat del projecte (de 0 a 10 punts) 
 Perfil de l’equip emprenedor i caràcter multidisciplinari d’aquest (de 0 a 10 punts) 
 Presentació general del projecte (documentació, redactat, maquetes, anuncis,...) 

(de 0 a 10 punts)  
 
Cada grup participant dels projectes finalistes haurà de presentar, a un jurat, el seu pla 
de viabilitat a la jornada final que tindrà lloc durant el mes de juny-juliol de 2014, i 
aquesta presentació oral serà valorada pel jurat amb una puntuació d’1 a 10, i sumada 
a la valoració tècnica que donarà lloc als projectes guanyadors. 

 
El nom dels finalistes serà comunicat almenys una setmana abans del lliurament de 
premis, i el nom dels premiats es farà públic durant l’acte de lliurament.  

 
Per tal de premiar els projectes presentats es constituirà un comitè de selecció en el 
qual es diferenciaran dos grups d’avaluació amb finalitats específiques:  

 
 Una comissió tècnica realitzarà la primera valoració dels projectes presentats. 
 Un jurat seleccionarà els projectes guanyadors segons les categories 

establertes, la valoració de la comissió tècnica i la presentació oral dels 
finalistes. Aquest estarà format per un representant de cada una de les entitats 
organitzadores i  persones qualificades i de reconegut prestigi en l’àmbit 
empresarial. Les decisions del jurat són inapel·lables.  

 Aquest concurs es podrà declarar desert en qualsevol de les categories per 
falta de qualitat dels projectes presentats. 

 El comitè de selecció es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no 
prevista en aquests criteris, com també d’interpretar-los. 
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7. Confidencialitat 
Les entitats organitzadores del projecte garanteixen la confidencialitat dels projectes 
presentats, així com tota la documentació presentada, de manera que la informació serà 
propietat exclusiva dels seus autors. 
 
Malgrat tot, podran difondre’s les característiques generals dels treballs així com el nom dels 
participants i els projectes. 
 
 
8. Comissió del projecte 
La direcció, organització i seguiment del projecte serà a càrrec d’una Comissió directora, 
integrada per  representants de cadascuna de les institucions participants: l’Ajuntament de 
Manresa, la FUB, l’EPSEM i la UOC. 
 
La Comissió organitzadora decidirà sobre els diferents assumptes que derivats de l’aplicació de 
les presents bases, així com resoldrà sobre els dubtes que  en el transcurs de l’execució del 
projecte es puguin plantejar.  

 
9. Protecció de dades. 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de 
l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, 
mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.” 

 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, manifesta que el dictamen fa referència a l’aprovació de la 5à edició de les 
bases reguladores del projecte La Universitat Emprèn 2013-2014. 
 
S’acorda realitzar una actuació conjunta consistent en fomentar el desenvolupament 
de projectes empresarials entre l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’Empresa de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa (EPSEM) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
 
L’objectiu es realitzar projectes empresarials basats en projectes tècnics que aporten 
els alumnes de l’EPSEM i que el realitzen alumnes tant de la FUB com de la UOC. 
 
De tots els projectes que es presenten es convoca un concurs públic amb l’atorgament 
d’un premi, amb una dotació màxima de 3.250,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 422.1.481.00 de l‘exercici 2014. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el  
dictamen 3.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 
3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 2 abstencions ( 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau,  d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial a favor de la Junta de Compensació Pla Parcial de 
delimitació del sector Parc Tecnològic de la Catalunya Central. 
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de 
8 de novembre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa juntament amb l’entitat Projectes Territorials del Bages, SA 
van impulsar la creació i desenvolupament del Parc Tecnològic de la Catalunya Central  
per tal de potenciar i promoure el desenvolupament industrial i empresarial de la 
Catalunya central. 
 
Per portar a terme aquest objectiu va ser necessària la modificació del planejament 
urbanístic de la ciutat de Manresa on l’execució del planejament va portar-se a terme a 
través de la Junta de Compensació Pla Parcial del sector Parc Tecnològic Catalunya 
Central amb la finalitat que aquesta portes a terme la gestió i execució de la urbanització 
dels terrenys així com l’edificació dels mateixos. 
 
Aquesta Junta de compensació formada, entre d’altres, per l’Ajuntament de Manresa va 
acordar en sessió de 20 de maig de 2008 que la forma de distribució de despeses i 
quotes a satisfer pels diferents membres en relació a la galeria de serveis seria en 
funció del coeficient de participació en la propietat assignat pel Projecte de 
Reparcel·lació.  
 
Així mateix la Junta de Compensació, en sessió de 8 de setembre de 2008 va acordar 
procedir a contractació per la Junta, per compte dels respectius propietaris, de la 
direcció i execució de les obres corresponents als moviments de terres necessaris per 
la construcció de les diferents parcel·les, fent-se  constar que el moviment de terres 
consistia en posar cota a les parcel·les resultants per tal de preparar la construcció de 
les naus tecnològiques. 
 
Que segons factura presentada per la Junta de Compensació del Pla parcial sector 
tecnològic de la Catalunya Central l’import de les obres de moviment de terres suma 
un total de 304.234,85 euros ( IVA inclòs). 
 
En data 31 de juliol de 2013 el secretari general, l’interventor general i la tècnica 
d’Administració General van emetre informe segons el qual, per a la tramitació de 
l’expedient, es requeria informe tècnic que dones resposta als extrems sol·licitats 
 
Els informes peticionats van ser emesos en data 7 d’octubre de 2013 per la Cap de 
secció d’obra pública i en data 15 d’octubre de 2013 pel cap de secció de Planejament 
i gestió del sol, els quals juntament amb l’informe de 31 de juliol de 2013 s’incorporen 
a aquest expedient. 
En aquests informes s’indica l’efectiva realització dels treballs de moviment de terres 
realitzats respecte dels quals es planteja el reconeixement de crèdit extrajudicials així 
com la seva adequació a les finalitats previstes. 
 
Així es voluntat d’aquest Ajuntament procedir al reconeixement de la factura emesa 
per la Junta de Compensació del Pla parcial sector tecnològic de la Catalunya Central 
en concepte moviment de terres de la galeria de serveis i de la parcel·la 2.  
 
Vist l’informe emès conjuntament pel secretari general i per la Tècnica d’Administració 
General de 8 de novembre de 2013. 
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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. 
 
Així mateix, el reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un 
dret d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple de dret, consistent 
en l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb 
vulneració de les normes de competència i procediment. 
 
Altrament cal fer esment que la licitació i adjudicació de les obres de moviment de 
terres de la parcel·la núm. 2 (2.3 a/2) i la part proporcional de les obres de la galeria de 
serveis-aparcament s’han realitzat sense seguir el procediment legalment establert, el 
que podria ser susceptible, en aplicació de l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú,  de nul·litat de ple dret.  
 
Malgrat les nul·litats de ple dret adduïdes, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien 
responsabilitat patrimonial en base a l’enriquiment injust. 
 
Els articles 179 i 180 de la Llei General Pressupostària estableixen que existeix una 
única forma d’eliminar les responsabilitats derivades dels articles anteriorment 
exposats, i que és la de que “hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, 
mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o 
resolución”. 
 
En aplicació de l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l’article 23 del 
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostaria. 
 
Així mateix, l’article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2013 estableix que 
correspon al Ple el reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència necessària 
de l’efectiva realització d’una despesa d’exercici corrent i d’exercicis anteriors, sense 
que se n’hagi autoritzat el compromís o bé quan les fases d’autorització i compromís 
requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons les disposicions legals vigents 
i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació.  
 
Per tot això, la Regidora delegada de Promoció Econòmica, proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels següents: 
   
ACORDS 
 
Primer.- Reconèixer, a l’amparament de la normativa abans esmentada, un crèdit 
extrajudicial a favor de la Junta de Compensació Pla Parcial del sector tecnològic 
Catalunya Central  (NIF V-64752082) pel concepte i import que s’indica a continuació: 
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Data Factura Concepte Import 

15/12/2011 Núm. 15 

Factura corresponent al 7,016% 
de coeficient de participació en el 
moviment de terres de la Galeria 
de Serveis i moviment de terres 
corresponent a la parcel·la 2 ( 
2.3a/2) 

304.234,85 Euros 

 
Segon.- Condicionar amb efectes suspensius l’acord anterior a l’existència de 
consignació pressupostaria adequada i suficient en el pressupost municipal.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, manifesta que el dictamen fa referència al reconeixement d’un crèdit 
extrajudicial a favor de la Junta de Compensació Pla Parcial del sector tecnològic de la 
Catalunya Central. 
 
La Junta de Compensació Pla Parcial del sector Parc Tecnològic Catalunya Central, va 
acordar en sessió de 20 de maig de 2008 procedir a la contractació per la Junta, per 
compte dels respectius propietaris, la direcció i execució de les obres corresponents 
als moviments de terres necessaris per la construcció de les diferents parcel·les. 
 
El cost d’aquesta repercussió es va acordar que es faria en proporció al percentatge 
de cadascun dels propietaris del sector. 
 
En data 4 de novembre de 2009, l’Ajuntament de Manresa cedeix una parcel·la al 
Centre Tecnològic de Manresa, Fundació privada, sense fer esment que tingués cap 
càrrega pels moviments de terres. 
 
La Junta de Compensació del Pla parcial sector tecnològic de la Catalunya Central ha 
presentat una factura per les obres de moviment de terres, per un import total de 
304.234,85 euros (IVA inclòs), import corresponent al 7,0269% de participació pels 
moviments de terres.  
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el 
dictamen 3.3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 5 abstencions ( 3 GMPSC i 2 GMCUP) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.4 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
3.4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del  text del Pla d’actuació municipal 

per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 
(PLASEQCAT). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de 
29 d’octubre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que el Servei d’Emergències i Protecció Civil ha redactat el PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL PER A ACCIDENTS GREUS EN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES 
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PERILLOSES (PLASEQCAT) per fer front a les possibles situacions d’emergència 
derivades d’aquest risc dins el nostre terme municipal, el qual conté el conjunt de 
previsions i mesures que cal prendre. 
 
Que l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, 
preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents plans d’actuació municipal 
i/o els plans específics en el cas que estiguin afectats per riscs, objecte de plans 
específics. 
 
L’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya  preveu 
que els plans de protecció civil són aprovats pels plens de les respectives corporacions 
municipals, prèvia informació pública i informe de la Comissió Municipal de Protecció 
Civil, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Tenint en compte que en data 28 d’agost de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, l’anunci relatiu al període d’informació pública del Pla 
d’actuació Municipal per a accidents greus en establiments en substàncies perilloses 
(PLASEQCAT), respecte el qual no s’ha formulat cap al·legació ni impugnació. 
 
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament els Plans a què al·ludeix 
l’esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes tècnics emesos al respecte. 

La regidora delegada de Seguretat Ciutadana, Olga Sanchez Ruiz, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
1r.- Aprovar el text del PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A ACCIDENTS GREUS 
EN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES (PLASEQCAT), i que 
s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
2n.- Remetre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als 
efectes de la seva homologació.” 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, informa que 
al polígon industrial de les Vinyes, situat entre els municipis de Sant Vicenç de 
Castellet i Castellbell, hi ha una empresa on les seves instal·lacions estan afectades 
per la normativa SEVESO, per considerar la seva activitat com un risc, i per tant, 
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respecte al terme municipal de Manresa afecta a la població que resideix al barri dels 
Comtals. 
 
La Generalitat de Catalunya va convidar o sol·licitar a l’Ajuntament de Manresa 
l’elaboració del Pla d’actuació Municipal per a accidents greus en establiments amb 
substàncies perilloses, per fer front a les possibles situacions d’emergència derivades 
d’aquest risc dins el nostre terme municipal, el qual conté el conjunt de previsions i 
mesures necessàries. 
 
Aquest Pla es va elaborar per Protecció Civil d’aquest ajuntament, es va informar 
favorablement per part de la Comissió Municipal de Protecció Civil, es va publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya on també va passar el corresponent 
període d’exposició pública i si s’aprova pel Ple de la Corporació, serà homologat per 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que el 
seu Grup municipal votarà favorablement al dictamen, però vol aclarir que el 
PLASEQCAT és un Pla d’àmbit superior i ja està aprovat per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya. 
 
Diu que no es corresponen les sigles amb el Pla d’actuació municipal per accidents 
greus en establiments i amb substàncies perilloses. 
Diu que hi ha dos plans diferents, el Pla d’àmbit municipal i el PLASEQCAT, que és 
d’àmbit superior i s’estén a tot l’àmbit territorial de Catalunya.  
 
La senyora Olga Sánchez, regidora de Seguretat Ciutadana, diu que la Generalitat 
va convidar l’Ajuntament a presentar el Pla d’actuació municipal que haurà 
d’acompanyar la resta de municipis limítrofs, per així incloure’ls amb el PLASEQCAT. 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, diu que és cert 
que la Generalitat convida als municipis que tinguin instal·lacions on s’aplica la  
normativa SEVESO per tal d’englobar-se en aquest Pla superior, però això no significa 
que el Pla que presenten sigui el PLASEQCAT. 
 
 
L’alcalde demana si algú més vol intervenir. En no haver-hi cap més intervenció, 
sotmet el dictamen 3.4.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4 ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, i escau, de la modificació de 

l’Ordenança de circulació i mobilitat. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Mobilitat, de 7 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
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“Antecedents 
 
1. El President de l’Àrea de Territori va proposar la modificació de l’Ordenança 
 de Circulació i Mobilitat per tal d’introduir la possibilitat que l’Ajuntament delimiti 
 zones d’estacionament controlat amb una regulació diferenciada, específica per 
 als veïns, que haurien de tenir unes característiques tarifàries que permetessin 
 un ús més intensiu que no suposés un cost elevat.  
 
2.  Per resolució de l’Alcalde de data 22 de maig de 2013 es va aprovar la formació de 

l’avantprojecte de modificació de l’esmentada ordenança i es va designar  la 
comissió redactora encarregada  d’aquests treballs. 

 
 Per resolució de l’Alcalde de data 4 de juny de 2013 es va nomenar la regidora 

delegada de Seguretat Ciutadana, Sra. M.Olga Sánchez Ruiz com a vicepresidenta 
de l’esmentada comissió. 

 
 Per resolució de l’Alcalde d’11 de juny de 2013 es va deixar sense efecte el punt 

segon de la anteriorment referida resolució de 22 de maig de 2013, relatiu a la 
designació dels membres de la comissió redactora,  i es designà nova comissió 
redactora encarregada dels treballs de modificació de l’Ordenança de Circulació i 
Mobilitat. 

 
3.  Reunida la comissió redactora en data 18 d’octubre de 2013, aprovà el text de la 

modificació de l’esmentada ordenança, tal i com consta a l’acta de l’esmentada 
reunió, aprovada en aquell mateix acte. 

 
4.   El Cap de la Secció de d’Assessoria Jurídica i Procediment Administratiu i secretari   
 de la comissió redactora ha emès informe favorable respecte a l’adequació a 
 dret de la modificació de l’Ordenança de Circulació i Mobilitat proposada. 
 
5.  El Cap del Servei de Secretaria Tècnica ha emès informe proposant l’aprovació 

inicial de l’esmentada modificació.  
 
Fonaments de dret  
 
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
 local i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i 
 modificació dels reglaments i ordenances. 
 
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
 dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una 
 comissió d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
 El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix 
 l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència 
 als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text 
 íntegre. 
 
3. L’art. 178.1.c) del Reial 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, disposa que les 
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ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

 
4.  L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 

 
És per això que el Regidor delegat de  Mobilitat, amb l’informe previ de la Comissió 
Informativa de Territori i Paisatge,  proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança de Circulació i 
 Mobilitat aprovada pel Ple de la Corporació en data 19  de juliol de 2010 –
 amb posterior modificació d’errors per acord de  Ple de 20 de desembre de 
 2010-, segons el text adjunt. 
 
Segon.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text de les 

modificacions introduïdes a  l’Ordenança de Circulació i Mobilitat,  per un 
termini de trenta dies, a comptar des de l’última publicació en el butlletí o 
diari oficial, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i  suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al 
tauler d’edictes de  l’Ajuntament. 

 
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació 
 definitiva en cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, tal i  com 
 estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 
 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
 Catalunya.” 
 

“AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ I 
MOBILITAT 

 
CAPÍTOL VI 
 
ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 27. Zones d’estacionament limitat 
 
1.  L’Ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat sota control horari, cosa 
 que permet l’ocupació d’un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat,
 amb el pagament de les tarifes vigents, si s’escau. 
 
2.  Les zones d’estacionament controlat estaran senyalitzades amb indicadors 
 verticals i delimitades amb senyalització horitzontal. 
 
 La senyalització vertical comprendrà els senyals d’avís d’entrada, de fi de zona 
 d’estacionament controlat i de situació dels expenedors, si s’escau. 
 
3.  Les zones d’estacionament limitat podran ser de dos tipus diferents: 
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 ZONA BLAVA: aquella destinada a l’aparcament de vehicles, amb caràcter 
 general, prèvia obtenció del corresponent tiquet i durant temps limitat. La 
 senyalització horitzontal serà de color blau. 
 
 ZONA VERDA: aquella destinada, de forma preferent o exclusiva, a l’aparcament 
 de vehicles de residents dins de l’àmbit que es determini de la zona. El color de 
 la senyalització horitzontal es definirà per resolució municipal. 
 
4.  Els Plecs de clàusules d’explotació corresponents, o bé les resolucions  municipals, 
 determinaran els àmbits de la via pública que es destinaran a zona  blava i  a zona 
 verda així com els sectors en que es pugui dividir cada àmbit, i quins veïns  poden 
 ser considerats residents de cada sector i àmbit. 
 
Article 28. Formes de gestió 
 
La gestió del servei es podrà realitzar de forma indirecta. 
 
Article 29. Funcionament general del servei d’estacionament regulat sota control horari 
 
En el cas que la senyalització vertical i horitzontal així ho indiqui, els usuaris del servei,just 
després de l’estacionament en alguna de les zones d’estacionament limitat, s’hauran de proveir 
del tiquet corresponent, indicador de l’hora màxima d’estacionament, previ pagament de la 
tarifa corresponent, si s’escau, i seguint les instruccions d’ús indicades a les màquines 
expenedores. 
 
L’usuari haurà de col·locar el tiquet dintre del vehicle, en un lloc visible del parabrisa davanter, 
de manera que es pugui llegir la part davantera del tiquet des de l’exterior del 
vehicle. 
 
Per resolució municipal, es podran aprovar altres sistemes de pagament. 
 
Esgotat el temps màxim d’estacionament permès s’haurà de retirar el vehicle per tal de no 
incórrer en una infracció d’aquesta ordenança, i no es podrà estacionar el mateix vehicle en un 
altre espai d’estacionament per temps limitat que estigui situat al mateix carrer que aquell que 
ocupava anteriorment. 
 
Article 30. Regulació específica del servei de la zona verda. 
 
1. La zona verda es podrà dividir en: 
 
 a) Exclusiva per a residents: 

Hi podran estacionar únicament les persones titulars de la targeta - distintiu de 
resident del sector de zona verda de què es tracti, per la qual estigui autoritzat 
durant l’horari i condicions que es regularan per resolució municipal, previ 
pagament de la tarifa corresponent, en el cas que així s’indiqui en la senyalització. 

 
 b) Preferent per a residents: 

Hi podran estacionar les persones titulars de la targeta-distintiu de resident del 
sector de zona verda de què es tracti, durant l’horari i condicions que es regularan 
per resolució municipal, previ pagament de la tarifa corresponent, en el cas que 
així s’indiqui en la senyalització. 
També hi podran estacionar aquells que no siguin residents, previ pagament de la 
tarifa determinada, que s’indicarà en la senyalització corresponent. 
 

2. Tindran la condició de residents les persones físiques que compleixin els següents 
     requisits: 

a) Han d’estar empadronades en alguna de les vies públiques incloses en el sector 
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establert dins la zona verda, i que hauran estat delimitats per resolució municipal. 
 
b) El vehicle ha d’estar donat d’alta al cens de l’impost sobre vehicles de tracció       
mecànica de Manresa, i estar al corrent de pagament. La persona titular del dret d’ús 
no ha de tenir tampoc cap sanció municipal de trànsit pendent de pagament i en 
període de constrenyiment. 

 
3. L’Ajuntament comprovarà el compliment dels requisits de l’apartat anterior i expedirà una            

targeta-distintiu que autoritzarà a la persona que en sigui titular l’estacionament al sector de 
la zona verda que li pertoqui per residència. El distintiu haurà d’estar col·locat a l’interior del 
vehicle, en un lloc visible del parabrisa davanter, de manera que es pugui llegir la part 
davantera de la targeta-distintiu des de l’exterior del vehicle. 
La regulació i el funcionament de la targeta s’aprovarà per resolució municipal. 

 
4. Es podran concedir fins a dues autoritzacions per persona. 
 
5. La persona titular de la targeta haurà d’abonar anualment la taxa que s’estableixi a 

l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
6. En cas de pèrdua de la targeta-distintiu se’n podrà demanar una de nova. També caldrà 

renovar la targeta en cas de canvi de domicili o de vehicle. L’expedició d’una nova targeta-
distintiu comportarà el pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal corresponent. 

 
7. Les autoritzacions concedides, a través de la targeta-distintiu, poden ser revocades pels 

motius següents: 
a)  Renúncia expressa de la persona que en sigui titular. 
b)  Defunció de la persona titular. 
c)  Modificació de les circumstàncies que van permetre el seu atorgament. 
d)  Manca de pagament de les taxes recollides a l’ordenança corresponent. 
e) Per utilitzar-la incomplint les condicions del seu atorgament, recollides en aquesta                
    ordenança. 
 
Article 31. Horari del servei. 
 
L’horari de prestació del servei i el temps màxim d’estacionament es fixarà per resolució 
municipal, i pel Plec de clàusules. 
 
Article 32. Tarifes. 
 
Les tarifes que els usuaris hauran de satisfer per la utilització del servei, i també per l’anul·lació 
de la denúncia, seran les fixades pel Ple de la Corporació quan correspongui. 
 
Article 33. Exempcions. 
 
Podran utilitzar les zones d’estacionament limitat, sense necessitat d’acreditar-ne el pagament, 
els vehicles següents: 
 
a) Els vehicles en prestació de servei de policia, extinció d’incendis, protecció civil i assistència 
sanitària. 
 
b) Els vehicles que traslladin persones amb mobilitat reduïda i que tinguin col·locada la targeta 
d’aparcament original en un lloc visible, pel temps imprescindible. 
 
c) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat de qualsevol administració 
pública o els seus organismes autònoms, sempre que estiguin destinats directament i 
exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència mentre els estiguin 
realitzant. 
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Article 34. Anul·lació de les denúncies. 
 
Les denúncies es podran anul·lar mitjançant l’obtenció del tiquet d’anul·lació corresponent a la 
màquina expenedora, el qual s’haurà de dipositar juntament amb la denúncia a la bústia 
incorporada a la mateixa màquina expenedora, sense perjudici que es pugui establir qualsevol 
altre sistema. Les denúncies per estacionar sense la prèvia obtenció del  tiquet o l’acreditació 
del pagament, o per estacionar en una zona verda exclusiva per a residents sense la targeta-
distintiu del sector que estigui autoritzat no són anul·lables. 
 
Article 35. Denúncies. 
 
Les infraccions seran denunciades pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del 
trànsit. El personal adscrit a la prestació del servei podrà avisar respecte de la comissió de les 
infraccions contingudes a l’article 47 d’aquest reglament, traslladant aquests avisos davant 
l’autoritat municipal en matèria de trànsit per iniciar el procediment sancionador corresponent. 
.............................................................................. 
 
(casos de retirada de vehicles a la via pública): 
37.t) Quan estigui aparcat en una zona d’estacionament limitat sota control horari sense el tiquet 
corresponent, o l’acreditació del pagament, o bé quan se superi el triple del temps abonat, o sense la 
targeta-distintiu de resident en vigor, del sector que estigui autoritzat. 
.......................................................................................... 
 
(infraccions pròpies de l’ordenança): 
47. 
 
a) Estacionar el vehicle sense col·locar-hi el tiquet corresponent o l’acreditació del pagament, o la targeta-
distintiu original de resident en vigor del sector que estigui autoritzat de la zona verda. 
b) Estacionar el vehicle i col·locar malament el tiquet o la targeta-distintiu de resident de la zona verda, de 
tal manera que no se’n pugui llegir el contingut des de l’exterior del vehicle. 
........................................................................................... 
h) Estacionar el vehicle més de dues hores a la mateixa plaça de zona blava o de la zona verda preferent 
en el cas de no residents, obtenint tiquets o acreditacions de pagament, consecutius en el temps. 
............................................................................................ 
 
El president,         La secretària  
         (per substitució),” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
manifesta que el dictamen proposa aprovar la modificació de l’Ordenança de 
Circulació i Mobilitat i que és una modificació per establir el marc en el qual es podrà 
actuar amb posterioritat. 
 
Diu que és una modificació que desplega el previst en el Pla de Mobilitat referent a la 
possibilitat que l’Ajuntament delimiti àrees verdes o zones d’estacionament controlat 
amb regulació específica per a veïns i residents. 
 
Explica que és una modificació tècnica, referent als articles que van des del 27 al 35 
aproximadament, sent les modificacions més substancials l’article 27 i l’article 30.  
L’article 27 defineix la nova regulació i les àrees verdes, i l’article 30 regula 
específicament aquest nou tipus de regulació d’estacionament a la via pública. 
 
La modificació requerirà les corresponents resolucions que establiran els llocs on s’han  
d’implementar així com les característiques d’aquesta implementació i amb 
posterioritat s’hauran de regular les corresponents taxes.   
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Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup municipal votarà a favor d’aquest dictamen ja que sempre han defensat la 
utilització de les àrees verdes i també el fet que els veïns tinguin preferència a l’hora 
d’aparcar. 
 
Creu que s’han de donar uns requisits perquè es pugui implantar una àrea verda: el 
primer que sigui un àrea de la ciutat on hi hagi molta afluència de vehicles que 
procedeixin de fora del barri i que els veïns tinguin pocs aparcaments. El segon 
requisit fa referència a que l’import de les tarifes haurien de ser molt reduïts, sent una 
tarifa raonable d’uns 20 o 30 euros anuals. I el tercer requisit és que els veïns han 
d’estar d’acord amb aquestes mesures, i sinó fos així creu que no s’hauria d’implantar. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el 
seu grup municipal s’abstindrà en la votació, bàsicament perquè com ha dit senyor 
Bacardit és un dictamen tècnic, es a dir, no introdueix ni el que s’ha de pagar, ni com 
es pagarà.  
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup 
municipal votarà favorablement el dictamen. Creu que el senyor Bacardit ho ha 
explicat prou be. 
Creu que és important incidir sobre el tema de les taxes, ja que l’article 32 de 
l’Ordenança diu que qualsevol tarifa que s’hagi d’establir es farà mitjançant l’aprovació 
del Ple de la Corporació. 
Vol que quedi clar, que qualsevol decisió referent a les tarifes de les àrees on es 
decideixi aplicar aquesta nova forma d’aparcament serà acordada pel Ple de la 
Corporació. 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
assenyala que les taxes es proposaran al proper Ple de desembre i mai seran 
superiors als 30 euros anuals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple 
l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 5 
abstencions ( 3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït.  
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

5.1 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les Bases 

particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social 
destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, d’11 de novembre de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Per acord del Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2013 es van aprovar les 
Bases reguladores  de les ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a fer 
front a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Mitjançant resolució de la Regidora delegada de Serveis socials, acollida i cooperació 
de 13 maig de 2013 es va aprovar la convocatòria per concórrer a les esmentades 
ajudes. 
 
De la seva tramitació, s’ha pogut constatar la necessitat de modular determinats 
aspectes de les bases reguladores, amb la voluntat de simplificar-ne l’accés de les 
persones. 
 
D’altra banda, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 17 d’octubre de 2013, va 
aprovar “incorporar l’ajut per al pagament de l’impost sobre béns immobles a les 
esmentades bases”.  
 
L’article 20 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, preveu 
les prestacions del sistema públic de serveis socials, entre les quals hi ha les de 
caràcter econòmic, desenvolupades a l’article 22 com aportacions dineràries i que 
tenen per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les 
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, amb caràcter de dret 
subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació proposa a 
la Comissió Informativa i de control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini 
favorablement aquesta proposta, per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Modificar les Bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de 
naturalesa social, destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, en els següents aspectes: 
 
a) Es modifica la seva denominació, en el sentit que allà on deia: 
 

“Bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social 
destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana” 

 
Passarà a dir:  
 

“Bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social, 
destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana i a l’Impost sobre béns immobles” 

 
b) Es modifica la clàusula Primera, en el sentit que allà on deia: 
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“Primer.- Objecte. Aquestes bases regulen les ajudes de naturalesa social 
destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de 
naturalesa urbana, quan la seva liquidació sigui conseqüència d’execucions 
hipotecàries o d’acords extrajudicials de dació en pagament d’un deute 
hipotecari.” 
 

Passarà a dir: 
 

Primer.- Objecte. Aquestes bases regulen les ajudes de naturalesa social 
destinades a fer front a l’Impost sobre béns immobles i a l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponents a aquells 
habitatges que hagin resultat objecte d’una execució hipotecària o d’un acord 
extrajudicial de dació en pagament d’un deute hipotecari.  
 
Podran ser beneficiaris de l’ajuda els subjectes passius de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana derivat de la 
transmissió de l’habitatge, i de l’impost sobre béns immobles corresponent a 
l’any en què es produeixi l’adjudicació o la dació del mateix. 
 

c) Es modifica la clàusula Segona, en el sentit que allà on deia: 
 

Segon.- Règim jurídic. Aquestes bases es dicten en el marc de la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions i normes que la desenvolupen, 
que seran d’aplicació supletòria. 

 
Passarà a dir: 
 

“Segon.- Règim jurídic. Aquestes bases es dicten en el marc de la llei 12/2007, 
de Serveis Socials de Catalunya, la llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions 
socials de caràcter econòmic de Catalunya i les seves normes de 
desenvolupament. 
 
Tanmateix, en tot allò no contingut a l’esmentada normativa sectorial, li serà 
d’aplicació supletòria la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions i normes que la desenvolupen.” 
 

d) Es modifica la clàusula Tercera, en el sentit que allà on deia: 
 

“Tercer.- Beneficiaris i quantia de les ajudes. Podran sol·licitar aquestes ajudes 
les persones físiques que siguin subjecte passiu de l’impost i compleixin les 
següents condicions: 
 

1. Estar empadronades al municipi de Manresa. 
2. Que resultin subjectes passiu de l’Impost sobre l’increment de valors 

dels terrenys de naturalesa urbana, com a conseqüència de la 
transmissió de la vivenda habitual a Manresa, en supòsits d’execucions 
hipotecàries o de dació en pagament d’un deute hipotecari. 

3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
així com de la resta d’obligacions tributàries i de la seguretat social. 

4. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i del nucli familiar hauran de ser 
iguals o inferiors al següent barem.  
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  Membres de la Família 

  1 2 3 4 5 6 7 o > Reducció 

641 838 1.028 1.220 1.415 1.602 1.792 100% 

962 1.257 1.542 1.829 2.123 2.404 2.688 
50% 

Renda 
màxima 
mensual 

1.090 1.424 1.748 2.073 2.406 2.724 3.046 
30% 

Quan es superi aquest barem, per poder optar a l’ajuda, el nucli familiar 
haurà de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat. Per a la seva 
valoració es realitzarà informe social, que tindrà en especial 
consideració el fet que hagi quedat un deute pendent derivat de 
l’execució hipotecària i/o els criteris de vulnerabilitat establerts per a 
l’accés al Fons Social de Vivenda, regulat al Reial Decret-Llei 27/2010, 
de 15 de novembre i les normes i convenis de desenvolupament. 
El còmput es realitzarà tenint en consideració les darreres tres 
mensualitats immediatament anteriors a la liquidació de l’impost. 
S’entendrà per nucli familiar als efectes d’aquestes bases el propi 
subjecte passiu, cònjuge o parella de fet, fills i pares del matrimoni o 
parella, que tinguin com habitatge habitual aquell del que se’n deriva la 
liquidació tributària. 
L’import de l’ajuda serà l’equivalent a la reducció de la quota que en 
resulti de l’anterior barem. S’estableix com a límit màxim d’ajuts la 
dotació que determini l’acte de convocatòria. 

5. El subjecte passiu, així com el cònjuge o parella de fet, no podran ser 
titular d’un altre immoble destinat a vivenda. 

6. Quan l’immoble del que se’n deriva la tributació estigui integrat en un 
edifici destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, haurà de tenir la 
consideració d’entitat independent a efectes cadastrals. 

7. No trobar-se incurs en la prohibició per obtenir la condició de beneficiari 
de subvencions públiques previstes a la normativa vigent.” 

 
Passarà a dir: 

 
Tercer.- Beneficiaris i quantia de les ajudes. Podran sol·licitar aquestes ajudes 
les persones físiques que siguin subjecte passiu de l’impost i compleixin les 
següents condicions: 
 

1. Estar empadronades al municipi de Manresa. 
2. Que resultin subjecte passiu dels Impostos objecte de l’ajuda, en 

supòsits d’execucions hipotecàries o de dació en pagament d’un deute 
hipotecari. 

3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
així com de la resta d’obligacions tributàries i de la seguretat social. 

4. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i del nucli familiar hauran de ser 
iguals o inferiors al següent barem.  
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El còmput es realitzarà tenint en consideració les darreres tres 
mensualitats immediatament anteriors a la liquidació de l’impost. 
S’entendrà per nucli familiar als efectes d’aquestes bases el propi 
subjecte passiu, cònjuge o parella de fet, fills i pares del matrimoni o 
parella, que tinguin com habitatge habitual aquell del que se’n deriva la 
liquidació tributària. 
L’import de l’ajuda serà l’equivalent a la reducció de la quota que en 
resulti de l’anterior barem. S’estableix com a límit màxim d’ajuts la 
dotació que determini l’acte de convocatòria. 

5. El subjecte passiu, així com el cònjuge o parella de fet, no podran ser 
titular d’un altre immoble destinat a vivenda. 

6. Quan l’immoble del que se’n deriva la tributació estigui integrat en un 
edifici destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, haurà de tenir la 
consideració d’entitat independent a efectes cadastrals. 

7. No trobar-se incurs en la prohibició per obtenir la condició de beneficiari 
de subvencions públiques previstes a la normativa vigent. 

 
Per poder optar a l’ajuda quan s’incompleixin les previsions contingudes als 
punts 3 i 4 d’aquesta mateixa clàusula, el nucli familiar haurà de trobar-se en 
situació d’especial vulnerabilitat. Per a la seva valoració es realitzarà informe 
social, que tindrà en especial consideració: 
 
- El fet que hagi quedat un deute pendent derivat de l’execució hipotecària. 
- Les circumstàncies de necessitat establertes a la llei 13/2006, de 27 de 

juliol 
- Els criteris de vulnerabilitat establerts per a l’accés al Fons Social de 

Vivenda, regulat al Reial Decret-Llei 27/2010, de 15 de novembre i les 
normes i convenis de desenvolupament, així com també al Protocol 
d’execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 

e) S’afegeix una Disposició Transitòria bis, amb el següent contingut: 
 

“Disposició Transitòria bis: Aquestes bases seran d’aplicació per a l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l’impost sobre 
béns immobles meritats amb posterioritat a l’aprovació definitiva de les 
mateixes. Tots aquells casos en els quals la meritació s’hagi produït amb 
anterioritat, es regiran per les anteriors bases, excepte en allò previst a la 
Clàusula Tercera d’aquest text refós, que els serà d’aplicació.” 

  
Segon.- Aprovar el text refós de les Bases particulars reguladores de les ajudes 
econòmiques de naturalesa social, destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana i a l’Impost sobre béns immobles, amb el 
següent contingut: 

 
Text refós de les Bases particulars reguladores de les ajudes econòmiques de 
naturalesa social destinades a fer front a l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana i a l’Impost sobre béns immobles  
 
Primer.- Objecte. Aquestes bases regulen les ajudes de naturalesa social destinades a 
fer front a l’Impost sobre béns immobles i a l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana corresponents a aquells habitatges que hagin resultat 
objecte d’una execució hipotecària o d’un acord extrajudicial de dació en pagament 
d’un deute hipotecari.  



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

41

 
Podran ser beneficiaris de l’ajuda els subjectes passius de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana derivat de la transmissió de l’habitatge, i de 
l’impost sobre béns immobles corresponent a l’any en què es produeixi l’adjudicació o 
la dació del mateix. 
 
Segon.- Règim jurídic. Aquestes bases es dicten en el marc de la llei 12/2007, de 
Serveis Socials de Catalunya, la llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials de 
caràcter econòmic de Catalunya i les seves normes de desenvolupament. 
 
Tanmateix, en tot allò no contingut a l’esmentada normativa sectorial, li serà d’aplicació 
supletòria la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i normes que la 
desenvolupen. 
 
Tercer.- Beneficiaris i quantia de les ajudes. Podran sol·licitar aquestes ajudes les 
persones físiques que siguin subjecte passiu de l’impost i compleixin les següents 
condicions: 
 

1. Estar empadronades al municipi de Manresa. 
2. Que resultin subjecte passiu dels Impostos objecte de l’ajuda, en supòsits 

d’execucions hipotecàries o de dació en pagament d’un deute hipotecari. 
3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, així com 

de la resta d’obligacions tributàries i de la seguretat social. 
4. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i del nucli familiar hauran de ser iguals o 

inferiors al següent barem.  
   

Membres de la Família 

  1 2 3 4 5 6 7 o > Reducció 
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màxima 
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El còmput es realitzarà tenint en consideració les darreres tres mensualitats 
immediatament anteriors a la liquidació de l’impost. 
S’entendrà per nucli familiar als efectes d’aquestes bases el propi subjecte 
passiu, cònjuge o parella de fet, fills i pares del matrimoni o parella, que tinguin 
com habitatge habitual aquell del que se’n deriva la liquidació tributària. 
L’import de l’ajuda serà l’equivalent a la reducció de la quota que en resulti de 
l’anterior barem. S’estableix com a límit màxim d’ajuts la dotació que determini 
l’acte de convocatòria. 

5. El subjecte passiu, així com el cònjuge o parella de fet, no podran ser titular 
d’un altre immoble destinat a vivenda. 

6. Quan l’immoble del que se’n deriva la tributació estigui integrat en un edifici 
destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, haurà de tenir la consideració 
d’entitat independent a efectes cadastrals. 

7. No trobar-se incurs en la prohibició per obtenir la condició de beneficiari de 
subvencions públiques previstes a la normativa vigent. 

 
Per poder optar a l’ajuda quan s’incompleixin les previsions contingudes als punts 3 i 4 
d’aquesta mateixa clàusula, el nucli familiar haurà de trobar-se en situació d’especial 
vulnerabilitat. Per a la seva valoració es realitzarà informe social, que tindrà en especial 
consideració: 
 
- El fet que hagi quedat un deute pendent derivat de l’execució hipotecària. 
- Les circumstàncies de necessitat establertes a la llei 13/2006, de 27 de juliol 
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- Els criteris de vulnerabilitat establerts per a l’accés al Fons Social de Vivenda, 
regulat al Reial Decret-Llei 27/2010, de 15 de novembre i les normes i convenis de 
desenvolupament, així com també al Protocol d’execució de diligències de 
llançament als partits judicials de Catalunya. 

 
 
Quart.- Documentació a aportar. Les persones sol·licitants, hauran d’acompanyar la 
sol·licitud de la següent documentació: 
 

1. Fotocòpia compulsada del NIF/NIE del nucli familiar. 
2. Documentació relativa als ingressos dels darrers tres mesos del nucli familiar. 
3. Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 

la seguretat social o l’autorització a l’Ajuntament per dur a terme les actuacions, 
consultes i comprovacions que resultin necessàries. 

 
L'Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, econòmiques i de padró declarades. A tal efecte, 
amb la sol·licitud s’autoritzarà a l’Ajuntament a dur les actuacions, consultes i 
comprovacions que resultin necessàries.  
 
Cinquè.- Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds es presentaran 
en el termini de deu dies des de la notificació de la liquidació o presentació de 
l’autoliquidació de l’impost.  
 
Les instàncies es presentaran: 
 

- Oficina d’Atenció Tributària (Plaça Major, 6, baixos) 
- Registre Edifici Infants (Carretera de Vic, 16) 

 
Sisè.- Comissió qualificadora. Estarà formada per: 
 

- La Regidora de Sanitat, Serveis Socials, Acollida i Cooperació, que la presidirà. 
- El Regidor d’Hisenda i Governació.  
- La Cap del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària. 
- La Cap de Servei de Sanitat, Serveis Socials i Participació 
- La Cap de Secció de Gestió Tributària. 
- La Cap de Secció de Serveis Socials. 
- El Cap de la Secció de Suport Jurídic del Servei de Serveis Socials, Sanitat i 

Programes, que exercirà de secretari. 
 
Setè.- Forma i termini de concessió: 
 
La Comissió qualificadora es reunirà mensualment, llevat que no hi hagi sol·licituds 
pendents. A la vista de l’informe que aquesta formuli, la Regidora de Serveis Socials 
concedirà les ajudes en el termini màxim de sis mesos des de la seva sol·licitud. 
 
Vuitè.- Forma de pagament de l’ajuda. L’ajuda es destinarà a la compensació 
immediata de la totalitat o part de l’impost liquidat, d’acord amb el barem recollit a la 
tercera clàusula. Pel cas de no ser una ajuda total, la resta de quantitat pendent de 
pagament s’abonarà d’acord amb el procediment de recaptació establert per a l’impost.  
 
Novè.- Pèrdua del dret a rebre l’ajuda. Serà causa de pèrdua el dret a la subvenció:  

1. Haver percebut per part de qualsevol administració pública ajudes que, sumada 
a la que regulen les presents bases, excedeixi del 100% de la quota municipal 
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
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2. La manca de comunicació a l’Ajuntament de Manresa de qualsevol modificació 
de les circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per l’atorgament de 
l’ajuda. 

 
Desè.- Obligació d’informació. Els beneficiaris s’obliguen a facilitar tota la informació 
recollida a les presents bases i aquella altra que pugui ser requeria per l’Ajuntament 
amb la finalitat de gestionar les sol·licituds. 
 
Onzè.- Revisió i revocació de les ajudes. L’Ajuntament de Manresa es reserva la 
facultat de revisió i revocació de les ajudes pel cas d’incompliment per part del 
beneficiari de les presents bases o per qualsevol altra circumstància prevista a la llei 
38/2003, General de subvencions i normativa que la desenvolupa. 
 
Dotzè.- Reintegrament de l’ajuda. Procedirà el reintegrament de les quantitats 
indegudament percebudes, així com de l’interès de demora des del moment del 
pagament de l’ajuda, en els casos previstos a la clàusula novena i aquells altres que es 
determinen a la llei 38/2003, General de subvencions i normativa que la desenvolupa. 
 
Disposició Transitòria: S’estableix un termini de trenta dies, a comptar des de la 
convocatòria, per a la presentació de sol·licituds relatives a liquidacions o 
autoliquidacions de l’impost presentades amb anterioritat i que es trobin pendents de 
tramitar o en període voluntari de pagament. 
 
Disposició Transitòria bis: Aquestes bases seran d’aplicació per a l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l’impost sobre béns immobles 
meritats amb posterioritat a l’aprovació definitiva de les mateixes. Tots aquells casos en 
els quals la meritació s’hagi produït amb anterioritat, es regiran per les anteriors bases, 
excepte en allò previst a la Clàusula Tercera d’aquest text refós, que els serà 
d’aplicació.” 
 

Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, Serveis Socials, 
Acollida i Cooperació, manifesta que aquest dictamen fa referència a la modificació 
de les  Bases reguladores de les ajudes econòmiques de naturalesa social. 
 
Explica que el Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2013 va aprovar aquestes 
Bases i en data 17 d’octubre de 2013 el Ple va aprovar incorporar l’ajut per al 
pagament de l’impost sobre béns immobles a les esmentades bases. 
 
Diu que el dictamen que es porta a consideració del Ple és la incorporació d’ajudes a 
l’IBI i ajudes per a determinats casos de vulnerabilitat o necessitats socials i a través 
dels informes socials es determinarà en funció de tot una sèrie de pautes que valorarà 
una comissió tècnica. 
 
Demana el vot favorable al dictamen.  
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L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el 
dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
 
El president diu que, atès que hi ha compareixences al voltant de la temàtica dels 
punts 6.1, 6.4 i 6.7, la Junta de Portaveus ha acordat fer-ne el debat conjunt i, 
posteriorment, la votació separada de les proposicions presentades pel Grup Municipal 
del PP, del Grup Municipal del PSC i del Grup Municipal de la CUP, respectivament, 
així com també de l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU a la proposició 6.4. 
 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la revisió de tarifes del 

pàrquing de Sant Joan de Déu. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’estacionament gratuït a l’àrea de l’hospital de Sant Joan de Déu és força 
reduïda i limitada, el que provoca que s’hagi d’utilitzar el pàrquing de pagament. 
 
Atès que les connexions de transport públic fan en moltes ocasions que sigui inviable 
la utilització del mateix per anar fins a l’hospital. El que provoca que s’hagi de fer servir 
el vehicle privat. 
 
Atès que molta gent no s’adreça a l’hospital per visita mèdica extrahospitalària o 
professional, sinó que és tracta de visites a familiars ingressats en planta que 
necessiten gaudir de la companyia en força ocasions per necessitats. 
 
PROPOSEM: 
 

- Aquest Ajuntament demanarà a la concessionària de l'aparcament de revisar 
les tarifes de preus a la baixa fent-los més assequible als usuaris de l'Hospital. 

 
- Que els familiars de primer grau que tenen ingressats en l’hospital gaudeixin de 

l’exempció del pagament de l’ús privatiu del pàrquing de Sant Joan de Déu.” 
 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la implantació de noves 

àrees verdes i blaves d’estacionament a la ciutat. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“En les darreres setmanes la intenció del Govern Municipal de crear noves zones 
verdes d’estacionament regulat de pagament a la ciutat ha generat desconcert entre la 
població d’alguns barris de Manresa i el rebuig frontal dels veïns i veïnes de la 
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Balconada, segons va quedar ben palès en una assemblea convocada per la seva 
associació de veïns i veïnes, amb l’assistència d’unes 300 persones. 
 
També ha generat un considerable desconcert el fet que ara fa unes setmanes es 
pintessin amb color verd algunes reserves d’estacionament al Nucli Antic, com un 
avançament –com a mínim irregular– de la implantació d’una primera zona d’Àrea 
Verda a la ciutat. Aquest fet, que es va fer sense ni tan sols tenir aprovada una 
preceptiva modificació del capítol VI de l’Ordenança de Circulació i Mobilitat (que avui 
sí que haurà estat debatuda pel Ple), va provocar encara més recel entre els veïns i 
veïnes de la Balconada que, tot i que la seva Associació de Veïns els assegura que el 
projecte esta aturat per acord amb l’equip de Govern, és ben lògic que no s’ho acabin 
de creure si en altres indrets de la ciutat, la implantació anunciada continua endavant. 
 
Fruit d’aquest recel, una plataforma de veïns i veïnes han recollit en pocs dies al barri 
dos milers de signatures de veïns i veïnes que es manifesten contraris a la implantació 
d’àrees verdes i blaves a La Balconada i que proposen alternatives com ara: una millor 
organització i senyalització horitzontal de les actuals places d’aparcament lliure per 
guanyar més oferta d’espai d’estacionament gratuït, una major vigilància de la Policia 
Local al barri contra l’aparcament irregular en alguns punts conflictius, o un increment 
del servei de BUS per minimitzar l’ús del vehicle privat entre els usuaris, empleats i 
visitants de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
D’altra banda, El Pla de Mobilitat de Manresa, aprovat inicialment per l’Ajuntament 
(amb els vots de PSC, ERC i ICVEUiA) el març de 2011 i aprovat definitivament el juny 
de 2012 (ara ja amb els vots de tots els grups municipals, menys l’abstenció del PPC), 
detalla la possible creació d’àrees verdes a Manresa com una de les alternatives 
d’estacionament PRIORITARI PER A RESIDENTS. El Pla diu textualment: Hi ha 
certes zones a la ciutat en què coexisteixen usos residencials i terciaris sense que 
tinguin una preeminència d’un respecte de l’altra. Això ha de comportar que la 
regulació de l’estacionament tingui en compte ambdós usos per resoldre les 
necessitats derivades de l’activitat terciària i també de la residencial, fent un ús mixt de 
l’espai disponible. En alguns casos les activitats terciàries provoquen una sobre 
ocupació puntual de l’estacionament que desplaça a les necessitats residencials, i que 
fins i tot no permeten realitzar gestions de curta durada per la ocupació de les places 
disponibles per part d’usuaris no residents de llarga durada, com per exemple els 
treballadors de les pròpies activitats. Per aquest motiu es proposen diverses solucions 
per a cadascuna d’aquestes zones. Balconada, Centre ciutat, Poble Nou, Font dels 
Capellans i Saldes-Plaça Catalunya. 
 
Respecte de la Balconada, per exemple, es concreta el següent: En aquest barri 
bàsicament residencial, però amb la presència de l’ Hospital de Sant Joan de Déu, que 
és el pol d’interès amb més moviments diaris de Manresa. Això provoca una alta 
concentració d’estacionament al seu voltant que no accedeix al recentment inaugurat 
pàrquing. A més la estructura urbanística existent no disposa d’una oferta 
d’estacionament fora de calçada adient. Per tot això els residents tenen dificultat per 
estacionar el seu vehicle, als voltants de l’ Hospital. Per tant es proposa fer el pla 
d’aparcament del barri que contempli: Sondejar la demanda real d’estacionament en 
quant a l’adquisició de places fora de calçada, proposar la revisió de la política tarifària 
que permeti donar una major rotació al pàrquing existent, fins i tot amb la possibilitat 
d’establir abonaments pels residents; i, regular l’estacionament en calçada per tal de 
tenir en compte els dos usos. 
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És per això, que el GMS proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
Acords: 
 
 1.-L’Ajuntament de Manresa, abans d’implantar una nova zona d'estacionament 
 limitat i de pagament (ja siguin àrees verdes o blaves) en qualsevol sector de la 
 ciutat, elaborarà, presentarà, i explicarà al veïnat implicat i a les seves entitats 
 representatives, un Pla Específic d'Estacionament del sector afectat i de la seva 
 rodalia immediata. 
 
 2.-En aquest Pla, i abans de prendre una decisió definitiva al respecte, s’haurà 
 de disposar, com a mínim de: 

• Una justificació tècnica explícita i detallada dels motius de millora de la 
 mobilitat que justifiquin l’esmentada implantació i que es  pugui 
 compartir i acordar amb tots els grups municipals, i veïns i comerciants 
 afectats. 
• Un informe previ d’acord de la Taula de Mobilitat de Manresa. 
• D’una memòria informativa detallada de l’oferta d’estacionament  lliure, 
 la de pagament que es vulgui implantar, i de la seva relació eficient amb 
 el parc de vehicles registrat en aquell moment al sector afectat (padró 
 fiscal de vehicles). 
• El Pla també contemplarà, entre altres coses, les possibilitats de 
 transformar solars públics buits com a estacionaments provisionals 
 gratuïts (com els que amb una mínima inversió es van poder obrir a la 
 plaça Prat de la Riba, o al solar de l’Ateneu les Bases). 
• Finalment, el Pla també tindrà en compte previ a la implantació d’àrees 
 verdes o blaves les possibilitats reals de millora del transport públic que 
 arribi al sector, i totes aquelles altres mesures que puguin beneficiar a la 
 seva població resident. 

 
 3.-El Govern municipal es compromet a obtenir el màxim consens possible amb 
 les AA VV dels barris afectats i de les entitats de comerciants de cada sector 
 abans de la implantació de noves zones d'estacionament limitat en aplicació del 
 Pla Específic que s’haurà elaborat, informat i debatut amb els seus 
 representants. 
 
 4.-I, en qualsevol cas, i si les entitats veïnals i de comerciants així ho demanen, 
 l’Ajuntament col·laborarà (i acceptarà com a vinculant), en l’organització d’una 
 consulta popular com la que es va celebrar al barri Saldes Plaça Catalunya 
 (sobre la reforma del Parc Vila Closes) o la que el mateix equip de Govern ha 
 anunciat que es convocarà per decidir sobre el futur del Teatre Conservatori. 
 
 5.-Finalment, amb els barris que així ho reclamin, el govern municipal aprovarà, 
 en la forma tècnica i jurídica que sigui possible, una bonificació del 100% 
 durant un mínim de 2 anys sobre el preu públic d'us de l’estacionament per a 
 residents i comerciants (àrea verda).” 
 
El secretari presenta l’esmena del Grups Municipal de CiU, de 21 de novembre de 
2013, a la proposició 6.4 del Grup Municipal del PSC, la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“Es proposa el següent respecte els Acords que presenta l’esmentada Moció: 
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ACORD 3 .- Esmena de modificació 
 
Es proposa la  modificació de l’actual text:  
 
“El Govern municipal es compromet a obtenir el màxim consens possible amb (...)” 
 
Pel següent: 
 
“El Consistori municipal es compromet a treballar per assolir el màxim consens 
amb (...)”  
 
ACORD 4.- Es proposa la seva supressió 
 
ACORD 5.- Esmena de modificació 
 
Es proposa la  modificació de l’actual text: 
 
“Finalment, amb els barris que així ho reclamin, el govern municipal aprovarà, en la 
forma tècnica i jurídica que sigui possible, una bonificació del 100% durant un mínim 
de 2 anys sobre el preu públic d’ús de l’estacionament per a residents i 
comerciants (àrea verda).” 
 
Pel següent: 
 
“Finalment, als barris on s’implantin àrees verdes, el govern municipal aprovarà, en 
la forma tècnica i jurídica que sigui possible, una bonificació del 75% al primer any i 
del 50% al segon any, sobre la taxa corresponent a l’expedició de les 
acreditacions.” 
 
ACORD 6.- Esmena d’addició  
 
Instar a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya a que els 
serveis de busos interurbans entre Manresa i el Bages Sud, prolonguin els seu 
recorregut actual fins a l’Avinguda de St. Joan de Déu, a fi i efecte donar una millor 
cobertura als usuaris de l’Hospital que provenen d’aquesta part del Bages. 
 
ACORD 7.- Esmena d’addició 
 
Instar al govern de la ciutat a seguir interlocutant amb Althaia i amb els gestors de la 
concessió de l’aparcament de l’Hospital, per tal que es revisin a la baixa les actuals 
tarifes i/o s’estableixin bonificacions específiques per a determinats casos.” 
 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la millora de la mobilitat i 

l’aparcament al barri de la Balconada. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 de novembre 
de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el barri de la Balconada està situat en una de les principals entrada de 
vehicles a Manresa. 
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Atès que l'Hospital de Sant Joan de Déu dóna servei a diverses comarques i per tant 
genera un gran moviment de persones i vehicles. 
 
Atès que per solucionar el problema de mobilitat, l'Ajuntament va proposar una zona 
verda i una zona blava de pagament al voltant de la zona de l'Hospital. 
 
Atès que davant d'aquest fet, un grup de veïns del barri s’han organitzat i han creat la 
"Plataforma d'Oposició als Parquímetres". 
 
Atès que des d'aquesta plataforma es creu que el projecte de zones blaves i verdes no 
obeeix, principalment, a criteris de mobilitat i no està orientat a solucionar els 
problemes de mobilitat i aparcament del barri. 
 
Atès que des d'aquesta plataforma es considera que hi ha altres vies per solucionar el 
problema de l’aparcament generat per aquesta infraestructura al barri, com obrir 
gratuïtament o a preus reduïts l’aparcament de l’hospital (com s’ha fet a altres 
hospitals), ja que aquest equipament s’ha beneficiat dels impostos de tots per a la 
seva construcció i funcionament i per tant els usuaris ja fan la seva aportació (encara 
que no utilitzin l’hospital). 
 
Atès que els usuaris d'aquesta instal·lació ho fan per necessitat, ja que es veuen 
obligats a fer-ne ús per motius de salut. 
 
Atès que la Plataforma ha aconseguit més de 2.400 signatures de veïns del barri i 
altres usuaris de l’hospital que demanen que no es tiri endavant el projecte de zones 
verdes i blaves. 
 
Atès que la manca de senyalització i alhora la manca de civisme d'alguns conductors 
generen problemes al barri, ja que s'ocupen espais destinats als vianants, es dificulta 
la mobilitat i es degrada l'entorn. 
 
Proposem: 
 

1. Que l'ajuntament faci un cens de les places d'aparcament existents al barri, i 
que estudiï la creació de noves places (per exemple, a la carretera del Pont de 
Vilomara, carrer de la Divina Pastora, etc.). 

2. Que se senyalitzin, amb pintura blanca, les places d'aparcament disponibles, i 
al mateix temps, que se senyalitzin els indrets on no es pot aparcar, i que la 
Policia local s’encarregui que es respecti la senyalització. 

3. Que s’obri gratuïtament el pàrquing de l’hospital, o, en tot cas, a preus reduïts. 
4. Que s'estudiï la implantació d'un autobús llançadora entre l’hospital (o algun 

indret a prop) i un aparcament dissuasiu a l'entrada de la ciutat. 
5. Que s'insti a la Generalitat a estudiar la possibilitat que els autobusos 

interurbans amb arribada a Manresa facin parada a prop de l'Hospital.” 
 
 
L’alcalde assenyala que l’ordre de les compareixences es farà en base a l’ordre en què 
es van presentar en aquest Ajuntament i, per tant, la primera serà la del Sr. Francisco 
Gutiérrez Aguilera, proposat per l’Associació Cultural Batzac, al qual li cedeix la 
paraula. 
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El senyor Francisco Gutiérrez comença la seva intervenció manifestant que la 
intenció de la seva compareixença en aquest Ple és per donar suport als veïns que 
han impulsat la Plataforma en contra dels parquímetres, les entitats del barri de la 
Balconada i les quasi 2.500 signatures que s’han entregat al Consistori. 
 
Comenta que aquest tema va esclatar el mes de juliol i es va generar un cert neguit al 
barri. Diu que algun regidor va anar al barri i van intentar reconduir la situació. Es va 
fer una assemblea, en la qual es va acordar fer una recollida de signatures, venir 
després al Ple i expressar el desacord amb què s’implanti una àrea verda al barri de la 
Balconada. Pensen que quan es va planificar l’hospital s’haurien d’haver previst 
solucions per a la circulació de vehicles i l’ús de l’espai públic.  
 
Diu que a la gent del barri també els crida l’atenció que en un equipament 
pseudoprivat, que els ciutadans estan mantenint i pagant i al qual se li estan donant 
serveis amb diners públics, s’hi hagi posat un aparcament privat a preus de mercat. 
Troba que amb això es demostra, una vegada més, que tenim un servei pitjor i que 
ens consta més diners. Diu que sempre es té la possibilitat d’anar a la sanitat privada 
en comptes de la pública, però està clar que aquesta també val diners. Sigui com sigui, 
troba que l’atenció de la sanitat pública cada vegada és pitjor i les llistes d’espera van 
creixent i, a sobre, hi ha un aparcament immens però el carrer està ple de cotxes mal 
aparcats. Comenta que no sap si al final haurà d’haver-hi una àrea verda al barri, però 
que el que està clar és que una cosa que han pagat entre tots s’ha de solventar d’una 
altra manera. 
 
Com ha manifestat abans, estan totalment en contra de la mesura de les àrees verdes, 
atès que el problema de l’aparcament el provoca l’hospital i, per tant, creuen que algú 
s’ha de comprometre, i entenen que ha de ser aquesta mateixa institució. 
 
Els sembla molt bé que els diguin que l’hospital generarà milers de treballadors i que 
tindrà molts usuaris, i, tot i que no tots hi van alhora, l’aparcament continua estant buit. 
El que demanen és que aquest aparcament sigui gratuït i, després, ja es veurà què 
s’ha de fer amb el carrer, si és que s’ha de fer àrea verda i amb quines condicions. 
 
Diu que si alguna cosa ha caracteritzat el barri de la Balconada és que durant molt 
anys han estat un barri perifèric i, tot i que no és moment d’entrar en altres debats, 
quan s’hi fa un clot o surt una herba al mig del carrer no s’arregla immediatament, com 
si que es fa quan això mateix passa al mig de Manresa. 
 
Diu que estan farts de fer de pagadors i recorda que entre tots estan pagant el 
pàrquing de la Reforma encara que no el facin servir a causa d’una mala gestió. Per 
això no volen que el de l’hospital sigui el segon pàrquing de la Reforma. El que volen 
és que s’escoltin els veïns, se senyalitzi bé el barri, s’obri el pàrquing i, si després 
d’això s’ha de parlar d’àrea verda, ja es farà. 
 
 
A continuació, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Mariano Jiménez Conchillo, en 
representació de l’Associació de veïns de la Balconada. 
 
El senyor Mariano Jiménez Conchillo, explica que porten un any i mig, 
aproximadament, lluitant per l’aparcament de la Balconada perquè els veïns es troben 
amb el problema que no poden aparcar, fins i tot als migdies.  
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Explica que es van trobar amb el Grup Soler i no van arribar a un acord i la cosa es va 
quedar aturada. Més tard es van reunir amb alguns regidors, entre ells el senyor 
Ramon Bacardit, per plantejar solucions per al barri en aquest afer. Es va demanar als 
veïns que fessin una valoració dels cotxes que hi ha al barri. Amb aquestes dades van 
fer un projecte que el regidor Bacardit va explicar a l’AV. L’AV va demanar al regidor 
que anés al local de l’associació per explicar-lo als veïns i informés de forma correcta 
sobre l’àrea verda, però finalment no es va poder donar aquesta informació. Diu que el 
passat 27 d’octubre, en una roda de premsa, va comunicar els motius de disculpa pel 
que va passar aquell dia.  
 
El senyor Mariano Jiménez diu que hi ha molts veïns interessats en tenir informació. 
Comenta que en aquest assumpte hi estan interessats diversos grups i creu que s’hi 
hauria de fer front de forma conjunta entre l’associació de veïns i les altres entitats del 
barri. El problema ha estat que no tothom estava d’acord. 
 
Explica que l’AV proposa que es pressioni el pàrquing perquè baixi els preus i tothom 
tingui dret a aparcar al barri, perquè no només són els veïns els que necessiten 
aparcar sinó també la gent que ve de fora. S’estan trobant amb que cada vegada hi ha 
més cotxes i s’ha vist que no només estan ocupant la zona de la Balconada sinó que 
ara ja també ocupen la zona de Cal Gravat.  
 
Assenyala que, en el cas que s’hagués de fer àrea verda, hauria de ser assequible 
perquè la gent la pogués pagar, atesa la situació econòmica actual. 
 
L’AV ha proposat que es faci zona blanca però amb uns requisits, els quals serien la 
policia de proximitat i els mitjans de transport de la policia local vigilant els conductors 
que ocupen més d’un lloc d’aparcament. Assenyala que un problema important que hi 
ha al barri és que hi ha cotxes que ocupen més d’un lloc d’aparcament, la qual cosa 
genera molts problemes. 
 
El dia 30 de setembre l’AV va reunir-se amb el regidor Bacardit i els va confirmar que 
s’anul·lava el projecte de l’àrea verda i blava a la Balconada. 
 
Explica que el dia 13 d’octubre es va fer una reunió a l’escola de la Balconada per 
tractar el tema de l’àrea verda i blava. Es va explicar que s’havia retirat el projecte i 
també es van recollir propostes respondre els dubtes dels veïns del barri. En aquesta 
reunió també es va informar de la retirada definitiva del projecte de la mesquita i de la 
construcció d’un parc terapèutic al davant de l’hospital de Sant Joan de Déu. Diu que 
aquest parc terapèutic és una zona perimetral, que seria com una àrea verda. 
 
Diu que el que pretén l’AV de la Balconada és lluitar pel barri i, entre tots, fer les coses 
bé i arribar a un acord. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, explica que la 
proposta que presenten al Ple no és tant en el sentit de en quin lloc s’han d’ubicar les 
àrees verdes, atès que independentment que el seu grup s’hagués abstingut en el 
dictamen sobre la regulació de les àrees verdes, la posició del PP és que en 
determinats barris no n’hi haurien d’haver per la configuració i per l’objecte que tenen 
aquest tipus d’aparcaments. Diu que aquests aparcaments tenen com a objectiu la 
rotació i en el barri de la Balconada, en concret, la rotació és nul·la si es té en compte 
el barri, no només la zona de l’hospital. 
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En definitiva, la proposta del PP pretén alleugerir la pressió en l’aparcament que 
pateixen els veïns i consisteix en que es negociï amb la concessionària del pàrquing 
una reducció de tarifes, que siguin accessibles i que compleixin amb el conveni 
establert de que estiguin substancialment per sota de la resta dels aparcaments de la 
ciutat. A més a més, se sol·licita que per als familiars de primer grau dels pacients que 
estan ingressats a l’hospital, als quals els suposa un cost afegit al de la situació en la 
que es troben, puguin gaudir d’una reducció de les tarifes i, fins i tot, que la poguessin 
tenir gratuïtes. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, fa referència a 
les paraules de la seva companya de grup, la senyora Ruth Guerrero, quan en el 
dictamen sobre la modificació de l’ordenança de circulació i mobilitat ha dit que el Grup 
Municipal Socialista presentaria una moció per contribuir a posar ordre en una qüestió 
que ha estat polèmica en el darrer mes a la ciutat de Manresa i amb l’objectiu principal 
de donar garanties als veïns de que la implantació de noves àrees verdes o blaves es 
faci amb una sèrie de condicionaments que tot seguit explicarà detalladament. 
 
Diu que el seu partit ha estudiat de forma molt acurada aquesta moció i ha escoltat les 
opinions de la Plataforma i de l’Associació de Veïns. Amb tot, diu que la moció està 
destinada, no només al barri de la Balconada, sinó a qualsevol barri que en el futur es 
pugui veure afectat per la implantació d’una zona d’estacionament limitat.  
 
Explica que fa pocs minuts que tots els grups presents en aquesta Sala han votat a 
favor de la modificació de l’ordenança de circulació i mobilitat, mitjançant la qual 
s’aprova una nova tipificació d’estacionament limitat que és l’àrea verda. Es considera 
que, en el moment actual i futur de les ciutats, l’estacionament haurà de passar per 
aquesta figura perquè protegeix d’una forma més efectiva els drets dels residents i els 
veïns per tenir un aparcament al seu abast, controlat i assequible, i que no es vegin en 
la situació com en la que es troben actualment a la Balconada. Segons un determinat 
punt de vista, la situació podria veure’s de forma positiva perquè el motiu ve per 
l’existència d’un hospital, però el fet és que l’afluència de treballadors -que en un futur 
seran més atès que l’hospital s’ampliarà- i d’usuaris fa que s’ocupin les places 
d’aparcament previstes en superfície en aquest indret. 
 
Diu que la proposició que presenta el PSC vol garantir el dret dels veïns, un dret que 
s’ha posat de manifest en les dues intervencions anteriors, tant la del senyor Francesc 
Gutiérrez, com la del senyor Mariano Jiménez. El PSC considera que tenen raó perquè 
les coses s’han de fer de forma ordenada i amb una garantia. Diu que la garantia 
hauria de ser que, abans de qualsevol implantació d’una nova zona d’estacionament 
limitat, el govern de la ciutat ha de presentar un Pla Específic d’Estacionament del 
sector afectat i de la seva rodalia més immediata. Aquest Pla ha de contenir: 
 

- Una justificació tècnica explícita i detallada dels motius pels quals es millora la 
mobilitat amb la proposta que facin. 

- El detall de les places que es destinaran als diferents tipus d’àrees que 
s’implantin –verdes o blaves- i la seva justificació. 

- Un informe previ de l’acord de la Taula de Mobilitat de Manresa. 
- Una memòria informativa detallada de tota l’oferta d’estacionament lliure, de la 

taxa de pagament que es vulgui implantar i la seva justificació econòmica, del 
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parc de vehicles registrat en aquell moment en el sector afectat (padró fiscal de 
vehicles). 

- La possibilitat de transformar solars públics buits com a estacionaments 
provisionals gratuïts, en els llocs on es pugui a qualsevol barri de la ciutat. 

- Un estudi d’aprofitament de zones d’aparcament que potser ara no estan ben 
aprofitades. 

 
A més a més, diu que el Govern també s’ha de comprometre a intentar assolir el 
màxim consens possible amb les associacions de veïns, les entitats i els comerciants 
dels barris afectats per aquestes àrees. El que pretenen amb això és que no es pugui 
implantar cap àrea verda o blava sense que abans hi hagi hagut un consens favorable 
per part de la majoria dels veïns del barri. Sense aquest consens, el PSC defensa que 
no s’ha de fer cap implantació de cap àrea verda o blava. 
 
També proposa que, en el cas que sigui difícil obtenir aquest consens, es pugui 
organitzar una consulta popular, tal i com es va fer al barri de Saldes-Plaça Catalunya 
sobre la reforma del Parc Vila Closes. El PSC pensa que això seria una garantia 
addicional per als veïns. 
 
Finalment, assenyala que una altra garantia seria que, quan l’àrea verda es posi en 
marxa després de tots aquests condicionaments que ha esmentat anteriorment, ha de 
tenir un cost assumible i, a més, que durant els dos primers anys siguin gratuïts per als 
residents i els comerciants. Diu que d’aquesta manera es defensen 2 coses: en primer 
lloc, el concepte positiu d’àrea verda que el seu grup i el Consistori té com a zona per 
regular l’estacionament, i en segon lloc, es garanteix que els veïns tindran la seguretat 
de que quan s’implanti la àrea verda serà amb tots els requisits tècnics, explicatius, 
participatius i econòmics que realment els siguin favorables. 
 
Per tot això, el senyor José Luis Irujo demana el vot favorable a la proposició que han 
presentat. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, comença la seva 
intervenció explicant els motius de perquè han presentat una proposició en nom de la 
Plataforma d’Oposició als Parquímetres. Explica que la CUP, des de sempre, ha 
defensat que les entitats haurien de tenir dret a poder presentar mocions al Ple. A 
Manresa, amb l’ordenament actual això no es pot fer, però assenyala que hi ha llocs 
en que sí que es pot, com per exemple a Girona. Com que de moment no és possible, 
la CUP es va comprometre a fer d’altaveu de totes les entitats que volguessin entrar 
mocions al Ple i que no ho poguessin fer per la via directa, sempre i quan hi hagués 
consens amb les propostes. Per això, quan la Plataforma d’Oposició als Parquímetres 
del barri de la Balconada els ho va demanar, van decidir presentar la moció. Diu que la 
moció ha estat elaborada per la Plataforma i la CUP s’ha limitat a donar-li l’aparença 
de moció.  
 
Fet aquest aclariment, el senyor Jordi Masdeu diu que la CUP pensa que les àrees 
verdes i blaves són una eina útil i important per a la gestió de la mobilitat. D’entrada hi 
estan a favor, però en aquest cas es posicionen en contra bàsicament per 2 motius: 
 
El primer motiu és perquè en aquest cas darrera del projecte no només hi ha criteris de 
mobilitat. S’ha parlat de la importància de l’aparcament de l’hospital, que és el que 
creuen que podria ser el desllorigador d’aquesta situació però que no ho és perquè té 
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uns preus que estan fora del mercat. Per això en la moció es demana que 
l’aparcament sigui gratuït o, en tot cas, podrien acceptar el que diu la moció del PP en 
el sentit de reduir sensiblement els preus i fer que per als familiars dels malalts 
ingressats l’estacionament fos gratuït. 
 
El segon motiu és perquè creuen que ha mancat consens, especialment en el cas de 
les àrees verdes. Pel que fa a les blaves, especialment, l’interès general pot 
col·lisionar amb interessos particulars, però en tot cas pensen que és important obtenir 
el consens. Creuen que s’ha de fer un esforç per afavorir el consens i la transparència 
que, pel que sigui, en aquest cas no ha acabat de fer-se bé i no s’ha aconseguit. En 
aquest sentit, els sembla bé la proposició del PSC pel que fa a buscar un protocol 
perquè cada vegada que s’hagin de produir aquests casos –donat que segurament en 
un futur hi haurà més propostes d’implantació d’àrees verdes i blaves- tothom sàpiga a 
què atenir-se i que hi hagin vies de diàleg que facilitin la implicació dels veïns en uns 
projectes que, en definitiva, es fan per al seu propi interès.  
 
Diu que la moció també posa de manifest que hi ha un problema d’ordenació de 
l’aparcament al barri de la Balconada. Diu que els cotxes aparquen molt malament, i 
això no només és lleig sinó que es fa malbé la via pública i es deterioren les voreres. 
Per això pensen que és important endreçar aquest aspecte i saber quants cotxes hi 
ha, quants hi caben i mirar d’optimitzar els llocs d’aparcament. Sobretot també és 
important que després es facin complir les normes. 
 
Diu que han trobat a faltar en el projecte inicial el tema del transport públic. L’hospital 
és una infraestructura molt important i al seu voltant es genera molt moviment i, per 
tant, s’ha de facilitar que la gent hi pugui aparcar, però també que hi puguin anar 
sense el cotxe. Per això, l’únic que queda és promoure el transport públic i en la moció 
hi ha dues propostes relacionades amb això: una que consisteix en fer un aparcament 
dissuasiu amb llançadores d’autobús, i una altra que, entenent que l’hospital és una 
infraestructura comarcal i fins i tot supracomarcal, caldria facilitar als autobusos que 
venen de fora de la comarca que entrin per aquella zona i hi puguin aparcar en una 
zona propera a l’hospital. Si la gent que ve de fora de la comarca veu que és més fàcil 
anar a l’hospital amb transport públic, potser es plantejaran venir sense el seu vehicle 
privat. 
 
Per tot això, diu que demanen el vot favorable a la moció, tot i que comenta que les 
propostes del PP i del PSC també poden ajudar a solucionar el problema. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
ressalta els punts amb els quals hi ha coincidència amb les exposicions anteriors 
perquè creu que pot ser un bon punt de partida per a la seva intervenció. 
 
Creu que tothom estarà d’acord en que hi ha un problema d’aparcament a la 
Balconada. També estaria tothom d’acord en que els preus del pàrquing segurament 
són excessius. Així mateix, hi ha acord en que les àrees verdes, en principi, són una 
cosa positiva per al veïnat perquè la definició d’àrea verda és la d’un aparcament 
específic per al veïnat, i també creu que hi ha cert consens amb què aquest tipus 
d’implementació no s’hauria de fer si no hi ha un consens veïnal, atès que aquestes 
àrees verdes han de beneficiar els veïns. 
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Diu que sobre aquestes 4 premisses explicarà el sentit de les esmenes que proposa 
CiU i el posicionament del seu Grup Municipal. Abans, però, vol fer esment del procés. 
Diu que han fet la reflexió oportuna i admet que segurament s’han fet coses malament, 
entre d’altres coses perquè sinó no s’haurien presentat aquestes mocions. Assenyala 
que tot el que dirà a partir d’ara no intentarà rebatre això que ha dit i, per tant, insisteix 
en que hi ha hagut una reflexió personal i de la regidoria de que alguna cosa s’hauria 
pogut fer millor. 
 
Agraeix el to constructiu de les mocions, especialment de la del PSC perquè entenen 
que és una moció que parteix dels 4 pilars que ell abans ha esmentat i sobre els quals 
estan d’acord i que estableixen un full de ruta o una mena de protocol sobre com 
actuar en aquest tipus de casos. Diu que ara s’està parlant d’un cas concret però que 
hi ha altres llocs a la ciutat on també es podria implementar l’àrea verda. 
 
Sobre el procés que proposa el PSC en el seu acord 2, el senyor Ramon Bacardit diu 
que CiU el comparteix plenament. De fet, diu que és el procés que estaven seguint 
però que es trobaven en la fase d’informació. Comenta que aquesta proposta del barri 
de la Balconada en principi seguia la lògica del Pla de Mobilitat que es va iniciar l’any 
2006, que es va aprovar inicialment el març del 2011 i de forma definitiva al juny. 
Després es va fer una Taula de Mobilitat al maig del 2013, en la qual es va explicar 
que, atès que hi havia aquest problema i que el Pla de Mobilitat especificava que 
s’hauria de fer un Pla Específic d’Aparcament en aquesta zona dels voltants de Sant 
Joan de Déu, s’iniciaria el procés per veure com resoldre aquest problema. A partir de 
la Taula de Mobilitat del maig es van iniciar converses amb les AV de les Escodines i 
de la Balconada, que creuen que són uns interlocutors vàlids. Entre els mesos de maig 
i setembre es va intentar posar una proposta sobre la taula. El 17 de setembre de 
2013 es va explicar cap a on avançaven aquests treballs en el Consell Sectorial de 
Mobilitat i l’1 d’octubre passat es va explicitar amb tot detall en la Taula de Seguiment. 
 
Repeteix que s’estava en una fase d’informar, no d’implementar. Diu que el govern té 
molt clar que no es farà res si no hi ha un consens i una visió positiva per part del 
veïnat d’implementar aquest tipus de regulació d’estacionament. Per tant, es reitera, tal 
i com ha fet en les reunions dels darrers mesos, en que aquesta implementació queda 
congelada fins que algú proposi solucions a un problema que hi és i que tothom està 
d’acord amb què s’anirà incrementant. 
 
Seguidament, aporta informació respecte les peticions que algunes mocions fan 
respecte els preus o la gratuïtat del pàrquing. Vol que quedi clar que aquest 
aparcament no està en mans de l’Ajuntament de Manresa; diu que està concessionat a 
unes empreses que en el seu dia van pagar la seva obra i que, per tant, l’estan 
gestionant. El govern està d’acord en que els preus són excessius i, per això, 
introdueixen una esmena d’addició mitjançant la qual s’insten a ells mateixos a seguir 
treballant perquè el concessionari del pàrquing estableixi unes tarifes bonificades en 
casos determinats, en el sentit que proposa el PP, o bé unes tarifes raonablement 
inferiors. 
 
El senyor Ramon Bacardit explica que, encara que s’omplís el pàrquing amb 600 
vehicles –que és la seva capacitat màxima-, el barri de la Balconada i les Escodines 
seguiran tenint un problema d’aparcament per als veïns. Diu que és una cosa evident i 
que davant d’això es poden fer 2 coses: esperar que passi o prevenir. Apunta que 
estan previstos uns 2.500 desplaçaments diaris i això no encaixa amb les 600 places 
d’aparcament del pàrquing. A part, també s’ha de tenir en compte els 1.600 
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treballadors de l’hospital. Per tant, repeteix que encara que s’aconseguís que el 
pàrquing quedés ple, l’aparcament continuaria sent un problema per als veïns que 
viuen en aquests barris.  
 
Atès que el problema hi és i continuarà sent-hi, atès que encara que es resolgués el 
tema del pàrquing amb la modificació a la baixa de les tarifes, s’haurien de continuar 
pensant solucions per als veïns d’aquest sector.  
 
Diu que les esmenes de CiU a la moció 6.4 del PSC, consisteixen en el següent: 
 
En l’acord 3 proposen fer un petit matís que per a CiU és important. Diu que enlloc de 
parlar que “El Govern municipal es compromet a obtenir el màxim consens”, el senyor 
Ramon Bacardit insisteix en que els consensos no són unilaterals i per això emplacen 
a tots els grups del Consistori a que, un cop s’hagi seguit el procés que es proposa en 
el punt 2 i un cop hi hagin els informes previs i l’acord de la Taula de Mobilitat, tots els 
grups del Consistori treballin per assolir aquests consensos. 
 
Pel que fa al punt 4, en el qual el PSC proposa que es faci un referèndum, CiU pensa 
que això no es pot plantejar perquè seria molt frívol plantejar referèndums sobre coses 
que afecten la funcionalitat vital de la ciutat. Diu que una cosa és fer un referèndum 
sobre com ha de ser un parc, sobre si un edifici municipal hi ha de ser, etc. però una 
altra cosa és sobre la funcionalitat directa. Per tant, hi ha coses que no s’han de 
preguntar si es volen o no sinó que s’han de resoldre, d’una manera o d’una altra, i, 
evidentment, dialogant. 
 
Sobre l’acord 5 en que el PSC planteja la possibilitat d’establir una bonificació en els 
llocs on s’implementin les àrees verdes en un futur del 100% i per a 2 anys com a 
mínim, el senyor Ramon Bacardit comenta que no estan d’acord amb què quan 
s’estableixin nous serveis o serveis específics hi hagi gratuïtat. Diu que la gratuïtat 
sempre comporta que hi ha d’haver algú altre que ho pagui o bé que algú altre deixa 
de tenir un altre servei. Per això, i atenent a la voluntat de que hi hagi unes 
bonificacions importants, proposen que la bonificació sigui del 75% per al primer any i 
del 50% el segon any. Tal i com ha dit en el debat del dictamen 4.1.1, les taxes que es 
proposaran no superaran mai els 30 €/any. 
 
En l’acord 6 de la moció del PSC, CiU proposa una esmena que recull un dels punts 
de la moció de la CUP –el 5è-. CiU suggereix que s’afegeixi que s’insti a la Generalitat 
de Catalunya perquè allargui el recorregut dels busos interurbans que vénen del 
Bages Sud i que ara passen pel carrer Alvar Aalto, per tal que puguin fer parada 
davant de l’hospital. El senyor Ramon Bacardit diu que estan totalment d’acord en què 
el transport públic ha d’anar vinculat a la solució d’aquests problemes i, per tant, 
entenen que aquesta mesura seria positiva. 
 
Per últim, diu que també entenen part de l’esperit que hi havia en la moció del PP i per 
això afegeixen una esmena per la qual s’insten a ells mateixos a parlar amb Althaia i 
els gestors de la concessió de l’aparcament perquè rebaixin les tarifes actuals. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que des del seu 
grup municipal sempre han dit que la mala gestió del govern de Manresa no tenen 
perquè pagar-la els veïns de la Balconada ni de cap altre barri de la ciutat amb més 
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impostos i taxes. Diu que, en el fons, les àrees verdes i blaves, per molt que diguin que 
serveixen per regular l’estacionament, en realitat són més impostos. 
 
Diu que, veient com s’està actuant amb el barri de la Balconada, té la sensació que 
s’ha pres aquest barri com una zona de proves per part de CiU. Diu que en primer lloc 
va ser la mesquita de l’Aranya, que en algun lloc s’haurà d’ubicar en un futur perquè 
en la situació en la què està en aquest moment trenca els projectes del govern amb 
relació al casc antic de la ciutat i la seva hipotètica revitalització. Comenta que després 
del tema de la mesquita ara toca les àrees verdes i blaves, la qual cosa els porta a 
pensar quin serà el proper embolic que s’està preparant per aquest barri. 
 
Amb referència a la moció de la CUP, que han presentat a petició de la Plataforma 
d’Oposició als Parquímetres, observen que no existeix un total consens. A la PxC els 
agradaria saber -per determinar si convé votar-la favorablement- si la moció s’ha 
consensuat amb tots els veïns, perquè de no ser així s’abstindran atès que no serà 
representativa de tot el barri. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que la primera 
reflexió que pot fer després d’escoltar els veïns i els grups municipals que han 
intervingut fins ara és que, en el fons, les opinions no estan tan lluny. La majoria 
comparteixen 2 coses: en primer lloc, que existeix un problema i, en segon lloc, que 
s’han de trobar solucions. Diu que és amb això últim amb el què hi ha petites 
diferències. 
 
Comenta que les ciutats no són element inerts i tenen vida i dinàmiques que fan que 
els ciutadans realitzin accions que fan que a vegades es trobin en situacions que no 
eren les previstes en un inici i que moltes vegades no tenen una solució fàcil d’entrada. 
La superfícies, els vials i els carrers d’una ciutat són els que són, i per exemple, pel 
que fa al barri de la Balconada, el barri és igual de gran però en canvi el parc mòbil de 
vehicles ha augmentat 4 vegades i l’hospital que hi ha ara no serà el mateix que el que 
hi haurà en un futur. Assenyala que aquesta és una dinàmica inevitable en molts casos 
i comporta problemàtiques que no existien. Aleshores cal veure, primer de tot, qui són 
els que pateixen aquestes novetats, que en aquest cas són els veïns del barri que de 
cop veuen que el seu espai és envaït per un equipament o una activitat que 
anteriorment no era de la mateixa intensitat. Creu que si tothom comparteix aquesta 
realitat ja és un bon començament per intentar trobar una solució. 
 
Diu que miracles no se’n poden fer i que hi ha 4 elements amb els que es poden jugar: 
es té un espai –el que hi ha-, la mobilitat amb vehicle privat, el transport públic i un 
pàrquing. 
 
ERC entén que no té lògica demanar la total gratuïtat del pàrquing perquè és una 
activitat privada, perquè no es pot demanar als inversors que facin un equipament i 
que després no cobrin res. Diu que així no es pot generar rendiment econòmic a cap 
ciutat i per això els sembla que aquesta mesura no és encertada.  
 
Pel que fa a les rebaixes, creu que la concessionària ja ha fet esforços per rebaixar les 
tarifes als treballadors i s’han arribat a uns acords més o menys satisfactoris pels quals 
se’ls fa una rebaixa del 25%. Pensa que caldria abordar aquesta segona fase per 
aconseguir una millora substancial per als preus dels acompanyants o dels usuaris de 
l’hospital. Al final, creu que és millor omplir les places amb uns preus més econòmics 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

57

que no pas tenir-les buides. Pensa que aquesta rebaixa hauria de ser el primer 
objectiu a aconseguir. En aquest sentit, ERC demana un cert termini per veure com 
evoluciona aquest intent i veure quina és la resposta, abans d’aplicar l’àrea verda al 
barri de la Balconada. Diu que en funció d’això, si al final es veu que es necessari i si 
hi ha consens amb els veïns, podria ser que fos necessari acabar implantant l’àrea 
verda. Pensa que quan en un barri conviuen residents i activitat, cal mirar de buscar un 
equilibri però l’equilibri ha d’anar a favor dels veïns que van fer una inversió per 
comprar-se allà la seva vivenda i, per això, entenen que és positiu que aquells veïns 
han de poder aparcar en el seu barri. Si això ha de passar per una àrea verda, s’hauria 
de fer amb un preu bàsic de manteniment. Pensa que amb aquesta tarifa l’Ajuntament 
no hauria de buscar guanys, però sí que alguna cosa s’ha de fer pagar perquè alguna 
cosa val. Assenyala que l’ordre és important i per això demanarien un cert termini per 
veure fins on es pot arribar amb la negociació amb la concessionària del pàrquing per 
a l’abaratiment de les tarifes. Insisteix en que aquest ha de ser el primer pas i,fins que 
no se sàpiga el resultat d’aquesta solució no s’hauria d’abordar el segon, que seria la 
implantació de l’àrea verda. 
 
El senyor Joan Vinyes diu que no estan d’acord en que en aquella zona s’hi faci àrea 
blava perquè entenen que l’àrea blava és de rotació i això ja es faria dins del pàrquing. 
Per tant, opina que seria fer la competència al pàrquing i, per això, com menys places 
de rotació hi hagin a fora del pàrquing s’afavorirà que aquest tingui més ocupació. 
ERC entén que l’objectiu de l’àrea verda o blava seria intentar aconseguir aparcament 
per als veïns, no per a la gent que va a l’hospital, que hauria d’acabar anant al 
pàrquing. 
 
Finalment, pel que fa referència al bus, diu que actualment hi ha parades per arribar 
fins a l’hospital, algunes més a prop que d’altres. Assenyala que el seu grup haurien 
fet una esmena sobre això, però han vist que CiU ja l’ha proposat i els sembla bé. Diu 
que per entrar a Manresa bàsicament hi ha dues entrades. Per l’entrada Sud pensa 
que seria bastant fàcil que la Generalitat autoritzés un canvi per tal que tots els 
autobusos que entressin pel Sud es poguessin acostar fins a l’hospital. En canvi, per 
als autobusos que entren per l’entrada Nord això és més difícil perquè el canvi 
d’itinerari pot significar 15 o 20 minuts més i, per tant, es perdria velocitat comercial. 
En aquest cas, el que s’hauria de fer és aplicar el Pla de Mobilitat que va lligat a la 
llicència de l’hospital que, de fet, diu que no s’està inventant res perquè fa 4 o 5 anys 
en el Pla de Mobilitat es va escriure que una de les mesures que s’havia de fer era 
estudiar la possibilitat dels busos llançadora sobretot per als intercomarcals de la zona 
Nord que no tenen la capacitat d’arribar fins aquesta zona. 
 
Si s’actua en el sentit del bus urbà, si es pressiona al màxim a la concessionària i si 
s’arriba a un consens amb els veïns (entenent que hi surten guanyant amb uns preus 
assequibles) el grup d’ERC subscriuria la proposta del PSC, la qual troben bastant 
correcta, així com també l’esmena de CiU perquè incorpora la modificació del transport 
intercomarcal i assumeix gran part de la moció socialista. En canvi, no donarien suport 
a la moció del PP perquè els sembla complicat entrar en qui són els que han de tenir la 
gratuïtat. Amb la moció de la CUP comparteixen gairebé tots els objectius i bona part 
dels acords, però difícilment es pot demanar la gratuïtat absoluta d’un servei que té un 
preu, però sí que s’ha d’intentar que aquest preu sigui just i assequible per als usuaris, 
i en cap cas del tot gratuït perquè sinó es mata l’economia. Resumidament, doncs, diu 
que votaran a favor de l’esmena de CiU. 
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A continuació, l’alcalde obre una segona ronda d’intervencions i comença cedint la 
paraula als dos compareixents. 
 
 
El senyor Francisco Gutiérrez, diu que farà algunes puntualitzacions. En primer lloc, 
diu que intervé en representació de totes les entitats i associacions del barri, excepte 
de l’AV. Diu que dóna la sensació que van pel mateix camí però que no es troben. 
 
A banda d’aquest comentari, diu que s’ha parlat de l’hospital com d’un generador 
d’economia, de l’aparcament, etc., però troba que en realitat és un servei que el 
financem entre tots, que no escollim si hi volem anar o no perquè quan algú el 
necessita no és per anar de vacances sinó perquè està malalt. Troba que no és com 
anar al centre de la ciutat per anar de compres, que hom pot decidir si hi va en cotxe i 
si aparcarà al pàrquing o no, o bé si hi va un dia en que prevegi que no hi haurà tants 
cotxes. Diu que si algú va pensar que una part per fer quadrar els números podia venir 
per la privatització del pàrquing o concessionar-lo que ho expliqui, perquè en realitat 
cada dia és més difícil poder aparcar. Reconeix que la ciutat necessita una economia i 
generar fonts d’ingressos, però diu que en aquest cas s’està parlant d’un servei 
essencial i insisteix en que qui hi ha d’anar no ho escull. Es podria triar no anar-hi i 
pagar una clínica privada, però això voldria dir que allò que ja s’està a pagant a través 
de la nòmina amb el concepte de deduccions per seguretat social, no ho estarien fent 
servir.  
 
Diu que els veïns el que volen primerament és que es reordeni l’aparcament en 
superfície, per això s’han de posar les places que calguin, intentar que no hi hagin 
conductors que deixin els cotxes mal aparcats i que malmetin l’espai públic. Diu que 
les 2.400 persones que han signat pensen que el pàrquing té uns preus com si es 
tractés d’un aparcament del centre de la ciutat. 
 
 
El senyor Mariano Jiménez, assenyala que el pàrquing té 600 places. Diu que a 
l’octubre l’hospital va obrir dues plantes amb 24 habitacions (14 dobles i 10 individuals) 
i la planta 0 amb la cafeteria. El dia 4 d’octubre es van incorporar 136 treballadors, a 
més a més de 50 malalts que van venir del Centre Hospitalari. Amb aquestes dades es 
posa en evidència que pugen més cotxes que abans. Està previst que a partir de 
gener o febrer de l’any que ve vindran més malalts i, per tant, suposa que a finals del 
2014 el volum de vehicles serà d’uns 2.500 vehicles diaris. Pensa que, entre tots -l’AV 
i la Plataforma-, cal trobar una solució correcta per al barri i, si cal, pressionar al gestor 
de l’aparcament. 
 
Diu que a l’octubre de 2011 hi va haver una rebaixa en el preu del pàrquing (1,20 
€/hora), però troba que encara té un preu car. Demanen que posin un preu més barat. 
Per tant, espera que entre tots, ciutadans i Ajuntament, facin el possible per 
aconseguir-ho. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, felicita el senyor 
Ramon Bacardit per l’exercici d’autocrítica que ha fet a l’inici de la seva exposició, si bé 
no comparteix la seva esmena. Diu que el PP no pot compartir l’esmena de CiU 
perquè planteja una sèrie de punts amb els quals no hi estan d’acord: 
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Comenta que en l’esmena de modificació de l’acord 5 de la moció socialista, CiU 
elimina la reducció del 100% però manté una reducció del 75% per al primer any i del 
50% per al segon any, mentre que per a la resta dels anys es cobrarà el 100%. Troba 
que en aquesta mesura hi ha afany recaptatori, i a més, de forma manifesta. 
 
Pel que fa a la supressió de l’acord 4 de la moció del PSC, diu que CiU s’està negant 
de forma rotunda al referèndum, quan són ells mateixos els que estan promulgant una 
altra consulta. Els crida l’atenció que vulguin treure el dret a decidir als veïns. 
 
Creu que no es pot plantejar una àrea verda o blava en un barri determinat amb 
l’objectiu de beneficiar a una empresa que està gestionant un pàrquing, omplint-los el 
pàrquing perquè això sigui més barat. Diu que això no es pot consentir i, per això, el 
PP no votarà a favor de l’esmena de CiU. A més a més, estaran molt atents a que si 
algun dia s’arriben a implantar aquest tipus d’estacionaments, primerament sigui 
perquè el pàrquing estigui ple i a més a més a uns preus assequibles per a la 
ciutadania, perquè si això no és així, estarà clar que es fa amb afany recaptatori i per 
beneficiar a una empresa particular perquè faci el seu negoci. 
 
Diu que el senyor Ramon Bacardit ha apuntat que el Consistori no era ningú per dir-li a 
l’empresa que té la concessió del pàrquing de l’hospital que rebaixi preus o que ho 
posi gratuït. Respecte això, el senyor Domingo Beltran recorda que el president del 
Consistori és el president del Patronat d’Althaia, i aquest últim sí que pot forçar a 
l’empresa a establir uns preus raonables per a la ciutadania. 
 
Per acabar, diu que la proposta de la CUP s’ajusta força al que els veïns plantegen i, 
per tant, el PP li podria donar suport. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, assenyala que 
estan força satisfets del debat que s’està produint i segurament de la conclusió a la 
qual s’arribarà.  
 
Tot seguit felicita als veïns pel fet d’haver vingut al Ple a explicar les seves propostes i 
pel comportament tan correcte que han tingut. 
 
També felicita al regidor Ramon Bacardit perquè ha expressat una autocrítica que el 
grup del PSC també comparteix. Pensa que reconèixer que alguna cosa s’ha fet 
malament no és cap drama, al revés, fa que el regidor es posicioni de forma molt 
positiva. 
 
Seguidament, explica els motius pels quals els seu grup està satisfet. Troba que el 
debat que s’ha produït avui ha pivotat entorn la moció del PSC. Sense menystenir cap 
de les altres mocions, pensa que amb els punts 1, 2 i 3 de la seva moció es garanteix 
als veïns que es congela qualsevol implantació d’àrea verda i blava sense que hi hagi 
un Pla específic en què es determinin totes les coses que s’han dit, incloses moltes de 
les que han dit els veïns (determinació del nombre de places, millores en el transport 
públic, tarifes que s’aplicaran, estudi dels solars que puguin ser aparcaments 
alternatius gratuïts, etc). També garanteix que es farà buscant el consens. Diu que CiU 
ha rebutjat la idea del referèndum, però diu que no volen entrar en guerres inútils. Han 
defensat que es faci un referèndum i ho continuaran defensant però si una moció ha 
de sortir per racionalitat o pragmatisme 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, repeteix que la 
moció que han presentat no és una moció pròpiament de la CUP tot i que la presenten 
ells perquè formalment s’ha de fer així. Diu que en realitat és una moció de la 
Plataforma i per això la mantindran, a no ser que els membres de la Plataforma diguin 
el contrari, i la votaran a favor. Veuen que no s’aprovarà i, per tant, explicarà el sentit 
del vot amb relació a les altres mocions. 
 
Valora l’esforç del Grup Municipal de CiU que ha esmenat la proposició 6.4, que és 
l’únic que podia fer, i ha intentat també incloure alguns aspectes tant de la moció del 
PP com de la moció de la Plataforma d’Oposició als Parquímetres. Entenen que el 
PSC la votarà a favor i, per tant, la CUP també ho farà perquès serà la que s’acabarà 
aprovant i consideren que és el mínim que es pot fer en aquest tema. Els agradaria 
votar la que ells han presentat i també la del PP, però com que no s’acabaran aprovant 
donaran suport a l’esmena de CiU i, per tant, també a la moció del PSC. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
comenta que, com comprendran, les dues felicitacions que li han fet no el fan massa 
feliç. 
 
A continuació manifesta que ha quedat clar que aquest projecte està congelat perquè 
no es va arribar ni a fer la informació i, de fet, està aturat des de fa setmanes. Demana 
que quedi escrit a l’acta d’aquest Ple que aquest projecte queda congelat. 
 
Fa una crida als grups municipals perquè assisteixin a les properes Taules de 
Mobilitat, que es pugui seguir el full de ruta que proposa el PSC mitjançant el qual 
s’arribin als acords i consensos necessaris. També fa una crida a les entitats veïnals i 
a l’AV perquè, conjuntament, aquest caminar que fan en paral·lel però que no s’acaben 
de trobar es pugui resoldre i puguin seure tots en una mateixa taula per buscar 
solucions, les que siguin i, si cal, es pot començar de zero sense projectes sobre la 
taula. Ho demana com un exercici de responsabilitat de tots per aconseguir trobar una 
solució consensuada. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de la PxC, diu que donat 
que en aquesta Sala s’han sentit dues versions dels veïns, pensa que el millor seria no 
votar res fins que els veïns no arribin a un consens total, perquè si han d’esperar que 
el consens surti d’aquesta Sala, pensa que la solució a la que s’arribi no agradarà a 
ningú del barri.  
 
En acabar la segona tanda d’intervencions, l’alcalde sotmet a votació cadascuna de 
les proposicions de forma separada, amb la inclusió de l’esmena de CiU a la moció 
6.4. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.1 del Grup Municipal del PP i el Ple la 
rebutja per 14 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMERC), 5 vots afirmatius (3 GMPP i 2 
GMCUP) i 5 abstencions (3 GMPSC i 2 GMPxC). 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.4 del Grup Municipal del PSC amb l’esmena 
de CiU incorporada, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 
GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (3 GMPP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, 
es declara acordat el següent: 
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“En les darreres setmanes la intenció del Govern Municipal de crear noves zones 
verdes d’estacionament regulat de pagament a la ciutat ha generat desconcert entre la 
població d’alguns barris de Manresa i el rebuig frontal dels veïns i veïnes de la 
Balconada, segons va quedar ben palès en una assemblea convocada per la seva 
associació de veïns i veïnes, amb l’assistència d’unes 300 persones. 
 
També ha generat un considerable desconcert el fet que ara fa unes setmanes es 
pintessin amb color verd algunes reserves d’estacionament al Nucli Antic, com un 
avançament –com a mínim irregular– de la implantació d’una primera zona d’Àrea 
Verda a la ciutat. Aquest fet, que es va fer sense ni tan sols tenir aprovada una 
preceptiva modificació del capítol VI de l’Ordenança de Circulació i Mobilitat (que avui 
sí que haurà estat debatuda pel Ple), va provocar encara més recel entre els veïns i 
veïnes de la Balconada que, tot i que la seva Associació de Veïns els assegura que el 
projecte esta aturat per acord amb l’equip de Govern, és ben lògic que no s’ho acabin 
de creure si en altres indrets de la ciutat, la implantació anunciada continua endavant. 
Fruit d’aquest recel, una plataforma de veïns i veïnes han recollit en pocs dies al barri 
dos milers de signatures de veïns i veïnes que es manifesten contraris a la implantació 
d’àrees verdes i blaves a La Balconada i que proposen alternatives com ara: una millor 
organització i senyalització horitzontal de les actuals places d’aparcament lliure per 
guanyar més oferta d’espai d’estacionament gratuït, una major vigilància de la Policia 
Local al barri contra l’aparcament irregular en alguns punts conflictius, o un increment 
del servei de BUS per minimitzar l’ús del vehicle privat entre els usuaris, empleats i 
visitants de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
D’altra banda, El Pla de Mobilitat de Manresa, aprovat inicialment per l’Ajuntament 
(amb els vots de PSC, ERC i ICVEUiA) el març de 2011 i aprovat definitivament el juny 
de 2012 (ara ja amb els vots de tots els grups municipals, menys l’abstenció del PPC), 
detalla la possible creació d’àrees verdes a Manresa com una de les alternatives 
d’estacionament PRIORITARI PER A RESIDENTS. El Pla diu textualment: Hi ha 
certes zones a la ciutat en què coexisteixen usos residencials i terciaris sense que 
tinguin una preeminència d’un respecte de l’altra. Això ha de comportar que la 
regulació de l’estacionament tingui en compte ambdós usos per resoldre les 
necessitats derivades de l’activitat terciària i també de la residencial, fent un ús mixt de 
l’espai disponible. En alguns casos les activitats terciàries provoquen una sobre 
ocupació puntual de l’estacionament que desplaça a les necessitats residencials, i que 
fins i tot no permeten realitzar gestions de curta durada per la ocupació de les places 
disponibles per part d’usuaris no residents de llarga durada, com per exemple els 
treballadors de les pròpies activitats. Per aquest motiu es proposen diverses solucions 
per a cadascuna d’aquestes zones. Balconada, Centre ciutat, Poble Nou, Font dels 
Capellans i Saldes-Plaça Catalunya. 
 
Respecte de la Balconada, per exemple, es concreta el següent: En aquest barri 
bàsicament residencial, però amb la presència de l’ Hospital de Sant Joan de Déu, que 
és el pol d’interès amb més moviments diaris de Manresa. Això provoca una alta 
concentració d’estacionament al seu voltant que no accedeix al recentment inaugurat 
pàrquing. A més la estructura urbanística existent no disposa d’una oferta 
d’estacionament fora de calçada adient. Per tot això els residents tenen dificultat 
per estacionar el seu vehicle, als voltants de l’ Hospital. Per tant es proposa fer 
el pla d’aparcament del barri que contempli: Sondejar la demanda real 
d’estacionament en quant a l’adquisició de places fora de calçada, proposar la revisió 
de la política tarifària que permeti donar una major rotació al pàrquing existent, fins i tot 
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amb la possibilitat d’establir abonaments pels residents; i, regular l’estacionament en 
calçada per tal de tenir en compte els dos usos. 
 
És per això, que el GMS proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 

1 L’Ajuntament de Manresa, abans d’implantar una nova zona d'estacionament 
limitat i de pagament (ja siguin àrees verdes o blaves) en qualsevol sector de la 
ciutat, elaborarà, presentarà, i explicarà al veïnat implicat i a les seves entitats 
representatives, un Pla Específic d'Estacionament del sector afectat i de la 
seva rodalia immediata. 
 

2 En aquest Pla, i abans de prendre una decisió definitiva al respecte, s’haurà de 
disposar, com a mínim de: 

 Una justificació tècnica explícita i detallada dels motius de millora de la 
mobilitat que justifiquin l’esmentada implantació i que es pugui compartir 
i acordar amb tots els grups municipals, i veïns i comerciants afectats. 

 Un informe previ d’acord de la Taula de Mobilitat de Manresa. 
 D’una memòria informativa detallada de l’oferta d’estacionament lliure, 

la de pagament que es vulgui implantar, i de la seva relació eficient amb 
el parc de vehicles registrat en aquell moment al sector afectat (padró 
fiscal de vehicles). 

 El Pla també contemplarà, entre altres coses, les possibilitats de 
transformar solars públics buits com a estacionaments provisionals 
gratuïts (com els que amb una mínima inversió es van poder obrir a la 
plaça Prat de la Riba, o al solar de l’Ateneu les Bases). 

 Finalment, el Pla també tindrà en compte previ a la implantació d’àrees 
verdes o blaves les possibilitats reals de millora del transport públic que 
arribi al sector, i totes aquelles altres mesures que puguin beneficiar a la 
seva població resident. 
 

3 El Consistori municipal es compromet a treballar per assolir el màxim consens 
possible amb les AA VV dels barris afectats i de les entitats de comerciants de 
cada sector abans de la implantació de noves zones d'estacionament limitat en 
aplicació del Pla Específic que s’haurà elaborat, informat i debatut amb els 
seus representants. 

 
4 Finalment, als barris on s’implantin àrees verdes, el govern municipal aprovarà, 

en la forma tècnica i jurídica que sigui possible, una bonificació del 75% al 
primer any i del 50% al segon any, sobre la taxa corresponent a l’expedició de 
les acreditacions.  

 
5 Instar la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya a què 

els serveis de busos interurbans entre Manresa i el Bages Sud, prolonguin els 
seu recorregut actual fins a l’Avinguda de St. Joan de Déu, a fi i efecte donar 
una millor cobertura als usuaris de l’Hospital que provenen d’aquesta part del 
Bages 

 
6 Instar el govern de la ciutat a seguir interlocutant amb Althaia i amb els gestors 

de la concessió de l’aparcament de l’Hospital, per tal que es revisin a la baixa 
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les actuals tarifes i/o s’estableixin bonificacions específiques per a determinats 
casos.” 

 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.7 del Grup Municipal de la CUP a votació i el Ple la 
rebutja per 11 vots negatius (11 GMCiU), 5 vots afirmatius (3 GMPP i 2 GMCUP) i 8 
abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC). 
 
Finalment, l’alcalde agraeix als grups municipals i als representants veïnals el diàleg, 
el respecte i les aportacions que tots plegats han fet. Demana als assistents que 
dediquin un aplaudiment a l’esperit democràtic que ha quedat palès en aquest debat. 
 
L’alcalde, seguint el criteri d’avançar les proposicions amb compareixença, dóna pas al 
punt 6.8 de l’ordre del dia. 
 
 
6.8 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP sobre la 

reforma de la Llei de demarcació i planta, que vol reorganitzar l’estructura 
judicial al nostre territori. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP, de 
18 de novembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“A Manresa, seu de partit judicial, tenim un total de 8 jutjats de primera instància i 
instrucció, 1 jutjat Social, 1 jutjat de Violència de Gènere i 3 jutjats Penals. A més, 
també hi ha altres serveis, com la Fiscalia d’àrea, el servei de mesures penals 
alternatives, metges forenses, etc. Per tant, a data d’avui, tenim uns jutjats amb una 
gran activitat a les nostres contrades. Segons les dades estadístiques del Consell 
General del Poder Judicial de l’any 2012, en els 8 jutjats de Primera Instància van tenir 
entrada un total de 24.417 procediments, mentre que en els jutjats penals es van 
introduir 1.099 procediments judicials, en el social 1.274 procediments i en el jutjat de 
Violència de Gènere van gestionar un total de 55 casos. Per tant, l’activitat dels jutjats 
que presten servei a la nostra comarca és molt considerable. Però entre totes les 
dades publicades pel CGPJ, cal destacar la que fa referència a l’auxili que els jutjats 
de fora del nostre partit judicial fan als d’aquí, per raó que alguna persona o més d’una 
persona d’algun municipi de la comarca hagi de realitzar una activitat judicial i el 
procediment principal es porti en un jutjat de fora. En aquest cas, s’han realitzat un 
total de 1.239 actuacions o exhorts, el que equival a més de 100 vegades cada mes 
les que els ciutadans han evitat haver de fer quilòmetres de distància per anar al jutjat. 
Precisament, de les actuacions d’auxili que fan els jutjats, moltes es realitzen en els 
jutjats de Pau dels municipis de la comarca. 
 
L’avantprojecte de llei preveu que els jutjats de Manresa acabin desapareixent i s’acabi 
traslladant tota l’activitat judicial a la ciutat de Barcelona. A més, l’avantprojecte també 
preveu la total supressió dels Jutjats de pau que estan als municipis, eliminant 
definitivament dit servei i obligant ala ciutadania a desplaçar-se fins a Barcelona per a 
qualsevol tràmit que estigui relacionat amb el món de la justícia. El motiu que el 
Ministeri de Justícia dóna per justificar-ho és economista, d’estalvi en edificis judicials i 
d’una suposada racionalització de la plantilla judicial. Criteri que no ha tingut en 
compte les fortes despeses que acaben repercutint en el propi ciutadà que s’haurà de 
desplaçar per fer gestions judicials bàsiques; o sense tenir un estudi de l’impacte 
econòmic d’empobriment que pot suposar per a la nostra comarca, suprimint els jutjats 
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i jutges de pau. Aquesta decisió suposaria, a més, centralitzar la justícia en unes 
macro-ciutats sense que es garanteixi una major eficàcia de la mateixa. 
 
Els grups municipals sotasignants coincidim amb el Col·legi d’advocats de Manresa –
organisme amb 130 anys d’història–en què no s’ha valorat suficientment l’impacte que 
pot tenir aquesta reforma i que s’ha menystingut la realitat social, econòmica i cultural 
de la nostra comarca. 
 
És per tot això que els Grups municipals sotasignants proposen al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 

1. Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament de Manresa a l’avantprojecte de llei 
que el Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom 
d’«Anteproyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de 
la Administración de Justicia y del Registro Civil». 

 
2. Donar suport al Col·legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui necessari per 

tal que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a 
l’edifici judicial de Manresa, així com el manteniment dels 34 jutjats de pau i de 
l’agrupació que en l’actualitat hi ha al partit judicial de Manresa.  

 
3. Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la 

justícia sense que s’allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells 
serveis que es puguin agrupar, com són el servei de comunicacions i el 
d’execucions, es facin dins els edificis judicials existents, amb la finalitat 
d’optimitzar i agilitzar la justícia. 

 
4. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i 

al Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al 
Col·legi d’Advocats de Manresa i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya.” 

 
 
L’alcalde explica que es tracta d’una proposició presentada conjuntament entre CiU, 
PSC, ERC i CUP i informa que el Col·legi d’Advocats de Manresa han demanat 
comparèixer en aquest tema a través del seu degà, el senyor Abel Pié, al qual li cedeix 
la paraula. 
 
El senyor Abel Pié, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, comença la seva 
intervenció manifestant el seu agraïment per permetre-li que pugui explicar la moció 
que han presentat de forma conjunta 4 grups municipals a petició del Col·legi 
d’Advocats. Comenta que el Col·legi d’Advocats va fer un enviament a tots els grups 
municipals explicant quina era la situació de l’avantprojecte que s’ha presentat a través 
del Ministeri de Justícia i que ara es començarà a debatre en el Congrés de Diputats i 
al Senat. Aquest projecte de llei preveu la modificació de tots els partits judicials de 
l’estat de forma que tots els jutjats quedin centralitzats sempre en la capital de la 
província. Per Manresa això suposa perdre l’edifici judicial i que qualsevol judici tothom 
s’hagi de desplaçar fins a Barcelona, que esdevindrà una macrociutat judicial. Diu que 
en aquesta situació que es pot arribar a plantejar, Manresa perdria força, a la vegada 
que als ciutadans se’ls allunyaria de la justícia.  
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Diu que actualment a Manresa hi ha: 
- 8 jutjats de primera instància i instrucció, que a hores d’ara estan saturats –amb la 
qual cosa en faria falta un novè-, 
- 1 jutjat social que també està saturat i que actualment compta amb un jutge de reforç, 
- 1 jutjat específic per a la problemàtica de la violència sobre la dona, 
- 1 fiscalia que s’encarrega de la zona de Manresa, Igualada, Vic i Berga, 
- 1 servei d’acompliment de penes alternatives, 
- 3 jutjats penals 
 
El senyor Abel Pie troba que deixar de tenir tot això seria una pèrdua considerable, no 
només des del punt de vista dels professionals perquè deixarien de tenir la feina al 
costat de casa, sinó per a la pròpia ciutadania perquè se’ls allunya de la justícia. 
 
Vol que se sàpiga que l’ocupació actual de l’edifici judicial està entre el 50-60% de la 
seva capacitat. Hi ha una reserva d’espai important per encabir més jutjats, cosa que 
no podria esdevenir-se si s’aprova el projecte de llei. 
 
També informa que hi ha entre 180 i 190 persones que treballen als jutjats, i amb això 
no inclou els professionals que hi van per fer un judici o que tenen el jutjat com a seu 
habitual de treball. 
 
La mitjana de persones que entren diàriament als jutjats és de 500 persones, tenint en 
compte que els dilluns i divendres no hi entren tants ciutadans mentre que les puntes 
s’eleven els dimarts, dimecres i dijous. Això és un total de 2.500 persones a la 
setmana, sense comptar les que hi treballen diàriament. 
 
El senyor Abel Pié troba que aquestes dades demostren que l’activitat judicial de 
Manresa és elevada. 
 
A part d’això, diu que el trasllat pot suposar un impacte econòmic per a la ciutat de 
Manresa perquè deixaria de venir gent de fora. 
 
Explica que el Col·legi d’Advocats va suggerir als grups municipals una moció feta de 
forma diplomàtica amb la intenció de que tots els partits s’hi poguessin adherir. 
Finalment ha estat presentada per 4 dels grups municipals i, per això, demana als 2 
grups que no l’han presentat que la valorin i la recolzin. 
 
Diu que la moció està presentada amb molta cura perquè el que interessa és que la 
reforma no surti endavant i, per tant, no entendrien que no hi hagués unanimitat de tots 
els grups per defensar que hi hagi un partit judicial a Manresa. 
 
Comenta que l’avantprojecte, a més a més de la supressió del partit judicial de 
Manresa, també suposa la supressió de tots els jutjats de pau de la comarca. Cada 
mes es reben més de 100 peticions d’altres jutjats de fora de la comarca per tal que la 
gent pugui venir a Manresa o als jutjats de pau per fer determinades actuacions. Troba 
que més de 100 actuacions són moltes i tota aquesta gent, amb la nova situació que 
es crearia, hauria d’anar a Barcelona. 
 
Per això demana als assistents, especialment als grups que no han subscrit la moció,  
que reflexionin sobre la possibilitat de votar a favor de la moció. 
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Manifesta que compareix en aquesta Sala, a la qual se l’anomena Casa del Poble i on 
s’exerceix la democràcia a Manresa, per demanar l’auxili per a la Casa Judicial. No 
s’imagina cap poble sense que tingui una Casa Judicial. De fet, diu que Manresa des 
del 1200 i escaig té justícia i als arxius municipals hi ha resolucions judicials del 1230 
aproximadament, de l’època del veguer. Explica que quan hi va haver la reforma del 
1834, Manresa es va convertir en partit judicial i, per això, demana que entre tots es 
faci per tal de que això no es perdi. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, mostra el seu 
agraïment al Col·legi d’Advocats de Manresa, no només per la intervenció del senyor 
Abel Pié –que també-, sinó sobretot perquè s’està discutint sobre aquest tema arran 
de la seva iniciativa. Troba que és bo que quedi clar que no només han fet ús del 
reglament per intervenir sinó de la potestat d’aconseguir que en aquest Ple es pugui 
parlar de que Manresa vol continuar tenint justícia a la ciutat. 
 
Pensa que els arguments han estat molt ben exposats pel senyor Abel Pié i, per tant, 
no els repetirà. Tot i això, vol posar èmfasi en alguns aspectes, tot i que pugui semblar 
una mica repetitiu.  
 
Diu que s’està parlant de la proximitat amb un servei tan essencial com és el del la 
justícia. En aquest cas, la proximitat no només és qüestió de comoditat sinó d’equitat. 
El fet d’allunyar la justícia podria voler dir que algunes persones no podrien fer ús de la 
justícia.  
 
A més d’equitat, també vol dir capitalitat en un doble sentit: en el sentit de la 
generositat de Manresa i dels municipis de l’entorn amb els seus jutjats de pau, i 
també en el sentit de que es mantenen uns serveis que són importants per a la ciutat i 
per a la zona on estan ubicats els jutjats. 
 
En últim lloc, també podria ser un tema més que pot obrir la reflexió de si com a país 
s’hauria de poder decidir lliurement, perquè pensa que si això fos possible segurament 
no es trobarien en aquest dilema. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, agraeix al senyor Abel Pié 
per donar-los l’oportunitat de defensar el partit judicial de Manresa. 
 
Diu que, actualment, el partit judicial de Manresa està composat per diferents jutjats i 
organismes judicials als quals el senyor Abel Pié abans s’hi ha referit. Això genera una 
gran activitat de tota mena, a part de la judicial.  
 
L’avantprojecte de llei que s’està tramitant pretén eliminar l’activitat judicial de totes les 
poblacions que no siguin capitals de província i, per al cas de Manresa, suposaria que 
tot es traslladaria a Barcelona. 
 
Des d’aquí, reivindiquen els jutjats i l’edifici judicial de Manresa, així com també la seva 
història. Es té documentació als arxius sobre l’activitat judicial de Manresa des de 
l’època del veguer (que va del 1276 fins el 1716, que es va suprimir pel Decret de 
Nova Planta). 
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Diu que la reforma de l’estructura judicial no aporta cap benefici però sí molts 
desavantatges per a la ciutat, sobretot el fet que es perdria la proximitat. Diu que la 
justícia o és propera o no és justícia, tant en el temps com en l’espai.  
 
Tampoc creuen que una política de concentració sigui garantia d’eficàcia i eficiència, ni 
tampoc de celeritat. A nivell econòmic tampoc és rendible si es tenen en compte les 
despeses dels desplaçaments i l’empobriment que pot suposar per a la comarca o el 
desaprofitament d’un edifici magnífic. 
 
També suposaria que es perdrien activitats diverses que es realitzen a l’edifici judicial, 
com l’exposició que actualment encabeix sobre el 65è aniversari de la Declaració 
Universal dels Drets Humans o el voluntariat de l’advocacia que es fa de dilluns a 
dijious al matí per a primeres orientacions, actes acadèmics i altres activitats que es 
fan al voltant del tema judicial. 
 
Explica que l’avantprojecte també suprimeix la figura del jutge de pau de tots els 
municipis. Diu que aquesta figura té encomanades les funcions previstes en l’article 
108 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La reforma, davant de problemes actuals 
greus com poden ser els de la violència sobre les dones o molts altres que s’han 
aguditzat arran de la crisi (conflictes econòmics entre famílies, derivats de les 
hipoteques, etc.), proposa un allunyament de la justícia. 
 
Per tot això, el PSC recolza el Col·legi d’Advocats de Manresa i proposa al Ple 
l’adopció dels acords que figuren en la proposició presentada conjuntament per CiU, 
PSC, ERC i CUP. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, també agraeix l’exposició 
del senyor Abel Pié, així com la proposta que el Col·legi d’Advocats va fer arribar a tots 
els grups municipals. 
 
Diu que ERC entén que la reforma té una gran càrrega ideològica que pretén 
recentralitzar, una obsessió reiterada del govern espanyol, com també passa en la 
reforma de l’Administració Local. Diu que és una operació d’enderroc del sistema 
judicial de proximitat i comenta que el govern ho justifica per raons d’eficiència 
econòmica però en cap cas no fan referència a l’eficiència del servei, que és el que els 
ciutadans reclamen. El que estan fent és carregar-se la justícia universal, primer ho 
van fer amb les taxes i ara allunyant els jutjats del territori.  
 
Des d’ERC recolzen aquesta moció i també s’hi oposaran al Congrés, en la tramitació 
de la llei. Consideren que tot plegat és una nova manifestació del govern espanyol 
amb el que reitera la necessitat de que el nostre país disposi d’estructures d’estat 
pròpies que evitin operacions tan greus com aquestes. Per tot això, demana el vot 
favorable a la moció. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix al 
Col·legi d’Advocats i al senyor Abel Pié la seva presència i la seva exposició. 
 
Està d’acord amb el que han dit el senyor Antoni Llobet i la senyora Mireia Estefanell 
sobre que al darrera d’aquestes reorganitzacions s’hi amaguen voluntats clarament 
polítiques. En aquest cas, el que es fa eliminant la proximitat és eliminar la igualtat. Diu 
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que això ja s’està fent a través de les taxes, amb el què sembla que volen aconseguir 
que també la justícia sigui una cosa de rics i poderosos. Per tant, la gent amb menys 
disponibilitat tindrà menys accés a la justícia, la qual serà cada vegada més injusta. 
 
Per això la CUP votarà a favor de la moció i demana que la resta de grups també la 
votin favorablement. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, entén que hi 
hagi aquesta preocupació, no només per part del Col·legi d’Advocats sinó també dels 
col·lectius ciutadans respecte la possibilitat de que es pugui reformular o tancar els 
serveis dels jutjats de Manresa.  
 
Diu que sobretot estan preocupats per la informació fal·laç que s’està donant sobre 
aquest aspecte. No comparteixen la idea de que els jutjats de Manresa acabaran 
desapareixent perquè diu que això no és cert. Comenta que el projecte de llei que es 
vol dur a terme no dóna a entendre que els jutjats de Manresa desapareixeran, tot i 
que el que sí és cert és que no se’n faria cap ampliació. 
 
Personalment entén que ha costat molt la construcció de l’edifici judicial com perquè 
ara, de cop i volta, el deixem de tenir. Entenen que fa més de 10 anys que a través 
dels informes del Consell General del Poder Judicial, dels esforços del Col·legi 
d’Advocats i a través dels esforços de moltes persones -entre les quals ell mateix- es 
va treballar per tenir l’edifici que es té ara. Finalment, gràcies als esforços de molts 
actors es va aconseguir que la Generalitat de Catalunya fes la inversió del Palau de 
Justícia a la ciutat de Manresa. 
 
A partir d’això, manifesta que el seu grup no menysté la realitat social, econòmica i 
cultural per part de cap govern de l’estat, i menys al territori de Manresa. Diu que el PP 
entén que el que hi ha és una reordenació que és imprescindible i per a l’organització 
de la justícia. Comparteixen el que es diu en l’acord 3 de la moció, perquè pensa que 
no necessàriament tot s’ha de fer presencialment i que s’han d’implantar les vies 
telemàtiques. Per això diu que no és que estiguin defensant aquest avantprojecte, 
perquè troben que hi ha coses amb les quals s’ha d’avançar.  
 
Diu que, tal i com està ara l’avantprojecte, no hi haurien nous jutjats al Palau de 
Justícia però els que hi ha no desapareixerien. L’activitat judicial que actualment hi ha 
a Manresa, continuarà sent-hi. Troba que no es pot donar aquesta informació errònia a 
la societat de que desapareixeran els jutjats.  
 
Comenta que, de la mateixa manera que el PP de Catalunya estan traslladant les 
seves inquietuds al Ministeri de Justícia, demana als grups municipals que han signat 
aquesta proposta i al Col·legi d’Advocats que és qui l’ha promogut, que facin les seves 
propostes de millora a aquest avantprojecte. Pensen que és evident que 
l’avantprojecte és millorable i per això traslladaran al ministre les seves propostes de 
millores, que creuen que són imprescindibles i en el debat demanaran que 
s’introdueixin. En canvi, diu que hi ha partits polítics que manifesten un rebuig total i el 
que haurien de fer és treballar per millorar-lo, perquè seria millor per a tothom. 
 
Diu que el seu grup confia que Manresa continuarà gaudint del seu Palau de Justícia. 
Assenyala que podrien arribar a compartir alguns criteris de fons de la moció, com el 
de que cal explorar les vies de la modernització. Així mateix, pensa que cal 
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modernitzar la Justícia del país perquè no pot continuar amb les demores que hi ha 
actualment i, per això, confien en l’avantprojecte de llei del govern del PP per a la 
reforma de l’Administració de Justícia a Espanya. 
 
Per aquests motius, diu que votaran en contra de la proposició. 
 
 
L’alcalde es disculpa amb el Grup Municipal de PxC perquè ha alterat l’ordre de les 
intervencions i ha donat pas prèviament al Grup Municipal del PP abans que a la PxC. 
Tot seguit, els cedeix el torn de paraula.  
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que espera que 
el senyor Xavier Javaloyes s’hagi informat bé abans de pronunciar les paraules que ha 
dit en el seu discurs. Espera que el que ha dit sigui cert i que els jutjats de Manresa no 
es tanquin. D’altra banda, també pensa que el senyor Abel Pié deu estar ben 
assabentat del tema i suposa que no ha estat enganyant a ningú. 
 
Diu que els darrers anys en que els jutjats estaven ubicats al costat de la Seu de 
Manresa els van haver de patir els usuaris i la gent que hi treballava, perquè la situació 
era bastant precària. 
 
Un cop aconseguit el que es té ara, troba que seria molt lamentable per a la ciutat que 
ho traguessin. Per això espera que sigui cert el que ha dit el senyor Xavier Javaloyes i 
no se’ls emportin. Tot i això, diu que el vot del seu grup municipal serà favorable a la 
moció. 
 
Comenta que dels raonaments que ha fet el senyor Xavier Javaloyes no troba que hi 
hagi res a favor dels usuaris i dels treballadors. En aquest sentit, pensa que sempre 
cal anar endavant i no pas enrere, i encara més amb el tema de la Justícia, perquè fa 
anys que s’està parlant de que és lenta. El que està clar és que si a més a més de que 
la justícia de per si és lenta i, a sobre, els manresans i la resta de gent de la comarca - 
així com de la resta de llocs de Catalunya- han d’anar a Barcelona, el que hi haurà és 
un embús brutal. S’hi haurien d’afegir també els aspectes econòmics que repercutirien 
a la ciutat de Manresa. 
 
Per tot el que ha exposat, el senyor Sebastià Llort informa que el seu grup votarà 
favorablement la moció. 
 
 
L’alcalde assenyala al senyor Abel Pié que pot fer ús d’un segon torn d’intervenció.  
 
 
El senyor Abel Pié, per al·lusions directes, diu als membres del PP que hi ha una part 
de raó en el que han dit de que els jutjats no desapareixerien d’una manera directa. 
Diu que la Disposició 5a de l’avantprojecte de llei, en el seu primer punt, disposa 
expressament que, de moment, mentre no es pugui centralitzar tot en la capital de la 
província –tal i com preveuen els articles 8 i 9- els edificis judicials quedaran. Però en  
el punt 2, i sense que es pugui dir que les seves paraules són fal·laces o que hi pot 
haver cert interès, es diu que no es durà a terme cap inversió que no estigui a la Ciutat 
Judicial de la capital de la província. Així doncs, si bé en un principi no desapareixerà 
cap jutjat, tampoc no se n’hi posarà cap de nou. Fa la reflexió de que si els 8 jutjats de 
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primera instància i instrucció que hi ha actualment queden saturats, caldria posar-ne 
un novè i aquest novè el posaran a Barcelona, però pel repartiment de temes la llei 
preveu que, automàticament, s’hauran de posar tots 8 a Barcelona, perquè el que no 
poden fer és que si algú presenta una demanda de reclamació de quantitat contra una 
persona, aquesta demanda vagi a parar a Barcelona i que després es presenti una 
altra demanda i que aquesta es vegi a Manresa. Diu que això és un tema de 
coordinació i pensa que els 8 jutjats acabaran desplaçant-se tots a Barcelona i, si no, 
diu que temps al temps. Manifesta que no està fent demagògia i que tampoc està 
creant alarma, sinó que és una evidència. Diu que atenent a la Disposició Transitòria 
5a no serà possible posar ni un sol ordinador més ni que es pugui més una divisió més 
per posar un altre despatx. Entén que s’hagi de fer una defensa amb un avantprojecte, 
però també agraeix el reconeixement de que la Justícia no funciona. 
 
El senyor Abel Pié diu que la seva moció era diplomàtica però que en realitat tenen un 
rebuig total a la reforma. Pensa que si no és amb un rebuig total, i si no ho demanen 
tots els representants de la ciutat de Manresa, no seran creïbles. Tot i el rebuig total, 
deixen la porta oberta a la modernització de la Justícia. Pensen que si no modernitzen 
la Justícia no funcionarà, però també demanen que funcioni aquí a Manresa. 
 
En no haver-hi cap més intervenció, l’alcalde sotmet la proposició 6.8 a votació i el Ple 
l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 
GMCUP) i 3 vots negatius (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
6.11 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a la querella contra l’Estat 

espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president de 
la Generalitat Lluís Companys i Jover i 47 representants polítics catalans 
més. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 15 d’octubre, va fer 73 anys que el president de la Generalitat Lluís 
Companys va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un 
consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís Companys és 
l’únic president europeu escollit democràticament que va ser afusellat pel feixisme. 
 
El president Companys havia estat detingut l’agost de 1940 per forces policials del 
govern de l’Alemanya nazi a instàncies de autoritats espanyoles i amb col·laboració de 
membres de l'ambaixada espanyola a França. 
 
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual ha 
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís 
Companys i totes les persones afusellades (unes 192.000) i empresonades pel regim 
feixista del general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia 
espanyola. 
 
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic 
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que 
deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i 
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“els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de 
les persones.” 
 
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part  de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o 
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets 
humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de la 
dictadura franquista. 
 
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa 
uns mesos la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses 
víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va 
presentar dimarts passat, 15 d’octubre, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, a 
càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per 
crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes 
catalans i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
 
És per això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Manresa a la querella presentada al 
Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la 
humanitat per l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, 45 
alcaldes catalans i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a 
terme durant el període de la dictadura per restituir dignitat de les víctimes del 
franquisme. 
 
Tercer. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i 
al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya.” 
 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Joan Badia, que compareix al Ple en nom de la 
Fundació Independència i Progrés. 
 
 
El senyor Joan Badia, en representació de la Fundació Independència i Progrés, 
agraeix l’oportunitat que se li dóna deixant-lo intervenir en el Ple. Explica que és el 
president de la Fundació Independència i Progrés (FIP), la qual va ser creada l’any 
1998 per un centenar de manresans i manresanes i, des de fa 15 anys, cada 15 
d’octubre es troben a la plaça de Lluís Companys de Manresa per recordar 
l’assassinat del que fou president de la Generalitat, el senyor Lluís Companys. 
 
Diu que el president Companys va ser assassinat pel règim franquista i va ser l’únic 
president democràticament elegit pel poble que va morir a causa de les seves idees i 
del càrrec que tenia. La dictadura franquista va causar la mort de milers de persones, 
l’empresonament i la tortura de molts altres centenars de milers i la privació de les 
llibertats democràtiques de tots els espanyols i les llibertats nacionals dels catalans. 
Diu que el judici de Companys va ser una farsa de judici perquè no hi van haver 
garanties processals ni defensa, i la sentència estava dictada a l’avançada. 
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Diu que és cert que avui dia tothom condemna el franquisme, almenys totes les 
persones que se situen a la banda de la democràcia. Tanmateix, encara subsisteix una 
anomalia històrica, per la qual les víctimes del franquisme i els que van ser jutjats i 
condemnats segons les lleis de la dictadura encara no han vist les seves penes 
anul·lades. Cap govern espanyol ha volgut fer un pas endavant en la condemna del 
franquisme com seria derogar els judicis i altres actes “legals” segons la dictadura 
franquista. En el cas de Companys, i com en el de centenars de milers de persones, 
encara són considerats culpables per les lleis de la justícia espanyola. No s’ha anul·lat 
l’ignominiós judici sumaríssim contra el president Companys i contra altres víctimes de 
la repressió franquista. Denuncia que aquesta és una anomalia històrica que 
moltíssimes organitzacions internacionals han reclamat al govern espanyol, des de 
l’ONU fins a Amnistia Internacional o l’observatori internacional Human Right Watch. 
Insisteix en que cap demòcrata pot donar suport a aquesta anomalia històrica. A més, 
diu que aquesta situació posa de manifest la insuficient qualitat democràtica de l’estat 
espanyol. 
 
Per això, la Fundació Independència i Progrés ha aplaudit la iniciativa de portar la 
causa dels represaliats pel franquisme a un tribunal de l’Argentina, que sí que s’ha 
mostrat sensible en prendre una actuació contra l’estat espanyol per crims contra la 
humanitat, en el nostre cas, i de moment, per l’afusellament del president Companys, 
de 45 alcaldes catalans i 2 diputats del Parlament de Catalunya, persones totes elles 
que van ocupar càrrecs per a l’acció democràtica. Per això, demanen a l’Ajuntament 
de Manresa que hi doni el seu suport. 
 
Entenen que per a una persona amb ideals democràtics aquesta petició ha de ser 
lògica i natural, i creu que especialment ha de ser-ho per als regidors, perquè tenen el 
privilegi de compartir amb les persones a les que avui es fa memòria la situació 
especial d’haver estat escollits democràticament pel poble. El president Companys, els 
alcaldes republicans i els diputats del Parlament de Catalunya que van ser jutjats, 
condemnats i assassinats pel franquisme es trobaven en la mateixa situació en la què 
es troben els regidors municipals. Es pregunta si no és just que es demani l’anul·lació 
dels seus judicis perquè deixin de ser culpables, si més no, moralment. Diu que és 
precisament això el que estan demanant. 
 
Diu que la Fundació Independència i Progrés té en el seu ideari la condemna sense 
excuses de tota violència exercida contra les persones per raó de la seva manera de 
pensar. Per això, dijous vinent atorgaran el primer premi Josep M. Planas de 
periodisme d’investigació en memòria del gran periodista manresà assassinat el juliol 
de 1936 per la FAE a la carretera de l’Arrabassada de Barcelona. Aprofita l’avinentesa 
per convidar els assistents a aquest acte. 
 
Sobretot com a demòcrates, condemnen la violència contra les persones que han estat 
escollides pel poble per ocupar un determinat càrrec públic. Pensen que aquesta 
violència és especialment condemnable perquè va directament contra la democràcia, 
contra la llibertat i contra la dignitat humana. Per això els costa entendre que una 
persona demòcrata no estigui d’acord en demanar que s’acabi aquesta anomalia que 
suposa no reconèixer els crims contra la democràcia de l’estat espanyol en l’etapa de 
la dictadura franquista. 
 
Acaba la seva intervenció assenyalant que la democràcia espanyola està fonamentada 
sobre una sèrie de premisses que, vistes avui, més aviat revelen les febleses d’aquell 
moment, entre aquestes, la por a les forces armades. Pensa que ja va sent hora que 
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tots plegats ens traguem del damunt aquesta por, perquè és evident que això 
demostra la debilitat i l’escassa qualitat de la democràcia espanyola. 
 
Comenta que els anglesos diuen que cal saber perdonar però no oblidar (forgiven but 
not forgotten). Mentre els crims i els atemptats contra la democràcia comesos pel 
règim franquista continuïn en vigor i l’estat espanyol no demani perdó, mentre no 
s’anul·lin els judicis i altres actes “legals” de la dictadura, mentre Lluís Companys 
continuï sent considerat culpable per haver estat escollit democràticament president de 
la Generalitat de Catalunya, no es podrà dir que estem en una veritable democràcia. 
 
Diu que els regidors tenen a les seves mans fer un pas perquè aquesta anomalia 
s’acabi, i els demòcrates esperen que el facin. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, agraeix l’assistència de 
la FIP en aquest Ple i al senyor Joan Badia per la seva exposició. Troba que cada 
vegada el municipalisme és més vital en el procés que s’està mantenint com a nació. 
Per això pensa que és important que se sigui sensible a les aportacions i hi hagi 
interelació entre el poble que escull els seus representants i els mateixos 
representants. 
 
Diu que fa 2 anys i mig que tenen la condició de regidors d’aquest Consistori i recorda 
que al principi es deia que potser no era massa adient que parlessin de temes que no 
fossin estrictament municipals. Però cada vegada més, el procés que s’està vivint ens 
porta a que s’hagi de parlar de coses com les lleis de trasllat de jutjats, de la ràdio 
televisió valenciana, de la llei Wert, etc. Diu que aquest és un moment cabdal perquè, 
tot i que es ve realitzant des de fa anys, és ara quan veritablement el procés de 
l’alliberació com a poble es fa palès de forma entenedora per a la majoria de la 
població. Comenta que fa segles que es van duent a terme aquests processos i diu 
que hi ha hagut pics d’atemptar contra els nostres representants, com va ser amb el 
cas del president Companys i desenes de representants polítics catalans o els 
centenars de milers de represaliats de la dictadura franquista. 
 
Explica que justament fa un parell de dies que l’expresident José M. Aznar va dir que 
potser s’hauria d’aplicar la llei al president que vulgui fer una consulta. Diu que no va 
parlar pas d’afusellar, però troba que en realitat està demostrant per quines vies va el 
nostre procés, el qual es basa en un fet tan demòcrata com elegir un president o els 
representants d’un poble, o decidir democràticament el que es vol com a poble quan 
milers de persones surten al carrer per demanar-ho. 
 
Per tant, pensa que el procés de Lluís Companys és una anomalia però potser no 
seria tan anòmala si es tenen en consideració totes les altres coses que estan passant 
en aquests moments. Creuen que és de justícia i que la majoria de regidors seran 
sensibles a aquesta petició. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix a la FIP i 
al senyor Joan Badia que hagin vingut al Ple a defensar aquesta moció.  
 
Diu que donaran suport a la moció, a l’igual que van donar suport fa uns mesos a una 
altra querella presentada a l’Argentina. S’ha parlat d’anomalia però pensa que es 
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tracta d’una anomalia obertament volguda per unes institucions que són hereves del 
règim que va afusellar el president Companys i a moltíssima altra gent. 
 
La CUP no és massa partidària de fer distincions entre les persones electes i les que 
no perquè, de fet, a la gent la van matar i això per a ells té el mateix valor. En tot cas, 
entenen que aquesta moció és un primer pas i pensen que haurien d’aconseguir 
revertir aquesta situació, de moment pel que fa a aquestes querelles. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, també agraeix la 
intervenció del senyor Joan Badia en nom de la FIP, especialment perquè ha estat 
acurada i no té res a dir-li pel que fa a la perspectiva ideològica que tenen. 
 
Amb tot, assenyala que en la seva intervenció ha vingut a dir que qui no compartís el 
seu criteri era un antidemòcrata, així com tampoc qui no recolzés la iniciativa de la 
Fundació. El senyor Xavier Javaloyes creu que s’està entrant en el terreny de la 
provocació i troba que això sí que no és gens demòcrata. Pensa que cal ser més curós 
i obert amb les mesures que es volen plantejar. Diu que les anul·lacions dels judicis 
sumaríssims del franquisme -en aquest cas del president Companys i en d’altres- no 
són ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que en aquesta Sala de Plens 
s’aprovaran (perquè suposa que aquesta proposició s’aprovarà). Per això pensa que 
és reiteratiu que es posi aquest tema sobre la taula. Li sembla bé que com a partit 
polític es vulgui treure, però el que li preocupa és que diguin que els qui no 
comparteixin el criteri de que aquest no és l’aforament per a les discussions d’aquest 
tipus no siguin ni demòcrates, ni estiguin legitimats per poder opinar o representar els 
ciutadans que els han votat lliurement, i que se’ls digui que és perquè Manresa no té 
suficients temes per discutir en el seu plenari. El senyor Xavier Javaloyes pensa, però, 
que la ciutat de Manresa té prou problemes per afrontar en el seu Saló de Plens com 
perquè s’hagi d’estar parlant de l’expresident Aznar, de la llei Wert, de l’avantprojecte 
de Palaus Judicials, etc. Creu que algunes sí que afecten a la ciutat, d’altres afecten 
de rebot perquè diu que és evident que qualsevol element estructural d’una llei de 
l’estat afecta els municipis, però pensa que ja tenen un aforament propi per a la 
discussió d’aquests assumptes (un Parlament de Catalunya, un Congrés de Diputats, 
un Senat). Diu que moltes vegades sembla que vulguin solucionar els problemes 
d’Etiòpia i, en canvi, són incapaços de veure els problemes de la cantonada. 
 
Pel que fa al seu partit diu que no és tant una qüestió de ser demòcrata o no, sinó que 
aquest tema ja ha passat més d’una vegada per Ple. Els sembla legítim que ERC hagi 
anat a l’Argentina i els hagin acceptat la querella, però pensa que ara volen fer-ne 
publicitat política. Per això, diu que el seu grup votarà en contra de la moció. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, assenyala que el seu partit 
està totalment a favor dels acords que planteja la moció i, per tant, la votaran 
positivament. 
 
Diu que la causa de la jutgessa Maria Servini està oberta des de l’abril de 2010 i pensa 
que és l’única querella oberta a nivell mundial que realment pretén enjudiciar tots els 
delictes de genocidi del franquisme i, fins i tot, dels seus responsables vius. Diu que 
l’ONU assenyala els crims del franquisme com a delictes contra la humanitat i, a més, 
diu que realment no prescriuen i que cap llei d’amnistia els pot fer impunes. Més enllà 
del que hagi fet el govern actual i els altres, pensa que és important que es reconeguin 
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aquests crims, que se’ls faci pagar a les persones que encara estan vives i en són 
responsables i, si més no, que es retorni la dignitat, no només la del president 
Companys, sinó la de la resta d’espanyols que, malauradament, van morir durant el 
règim franquista. Diu que, malgrat uns puguin estar més d’acord que d’altres, ningú pot 
obviar que va ser un genocidi. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, d’entrada agraeix 
l’aportació del senyor Joan Badia al plenari. 
 
Comenta que en la proposició anterior han estat parlant de la Justícia i de reclamar 
que fos propera i eficient, i diu que en aquesta proposició estan parlant d’un cas 
flagrant d’injustícia. Diu que, casualment i de forma molt oportuna, la discussió 
d’ambdues han vingut seguides. 
 
Assenyala que la proposició tracta d’un cas d’injustícia flagrant perquè estan parlant 
d’uns crims comesos per una dictadura i, automàticament, tothom té clar que són fruit 
de decisions preses durant una dictadura i no en una democràcia. Per tant, no vol 
polemitzar més sobre aquest tema i creu que tothom estarà d’acord amb això. 
 
Respecte al que ha dit el senyor Pere Cullell, diu que ell voldria que es deslligués 
aquest tema del procés que està vivint Catalunya perquè pensa que no té a veure amb 
si s’és independentista o no, o de si s’és de dretes o d’esquerres, etc. Precisament diu 
que s’està parlant d’un cas flagrant d’injustícia perquè són decisions preses durant una 
dictadura i, ara que estem en un estat democràtic caldria fer-ne la revisió, així com fer 
marxa enrera en aquests aspectes. Diu que fa molts anys que hi són i pensa que és 
una evidència que estan tardant molt en fer-ho. 
 
Sobre el que s’ha dit de que eren càrrecs electes, pensa que és evident què s’està 
dient amb això. Diu que és indiscutible que la vida d’una persona electa té el mateix 
valor que la de qualsevol altra persona. Pensa que quan s’ha fet referència als càrrecs 
electes no es volia dir que tinguessin un valor superior, però està clar que la part que 
exercia la repressió buscava clarament anar en contra de les persones que 
representaven alguna cosa més. Diu que és aquest valor al qual feien referència, no 
pas al valor de cadascú, que és el mateix. 
 
Pensa que el punt que podria unir a tothom seria el de que s’està en contra de 
qualsevol tipus de violència i diu que s’ha de tenir clar que la defensa de les posicions 
polítiques mai no haurien de justificar el recurs de la violència. 
 
 
L’alcalde ofereix la possibilitat d’obrir un segon torn d’intervencions. 
 
 
El senyor Joan Badia, aclareix que ell no ha dit que el senyor Xavier Javaloyes no fos 
demòcrata, sinó que a ell, com a demòcrata, li costa entendre el que justament acaba 
d’expressar el senyor Antoni Llobet, és a dir, que les persones que han estat elegides 
democràticament pel poble i després assassinades per una dictadura, precisament per 
això, és un tema que, encara que concerneix a tots, els toca especialment als regidors. 
 
Recorda al senyor Xavier Javaloyes que ETA va matar un regidor del PP a Sant Adrià. 
També li recorda que, tant ell com el senyor Xavier Javaloyes, estaven a Ràdio 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

76

Manresa aquell dia i, en públic, li va expressar la seva solidaritat i li va manifestar el 
que pensava sobre aquell fet. Es ratifica en el que va dir en aquell moment sobre que 
trobava que la barbaritat més gran era justament que es tractava d’un càrrec electe. 
Diu que és una barbaritat que qualsevol persona mori per la seva ideologia, però si a 
sobre mor perquè és un representant del poble, troba que se’n va per terra la dignitat 
com a demòcrates. Diu que han de reaccionar davant d’aquest fet. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta que no ho 
fan per propaganda ni per tractar el tema de forma reiterada. Diu que es tracta d’una 
moció que dóna suport a una querella que s’ha hagut de portar a Argentina. No estan 
parlant del que a la gent li preocupa sinó que estan parlant de la democràcia. El què 
està en perill és la pròpia democràcia i, per diferents vies, estan intentant mantenir els 
valors democràtics que durant anys va ser causa de persecucions dels seus 
antecessors. Malgrat això, diu que és un tema que encara dura. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el senyor 
Xavier Javaloyes s’ha queixat de que aquestes mocions són reiteratives però diu que 
són reiteratives perquè el franquisme era reiteratiu assassinant a la gent. Per això diu 
que seran reiteratius tantes vegades com calgui per defensar la memòria de tota la 
gent que va ser assassinada, torturada, empresonada i represaliada pel franquisme. Al 
seu grup, com a mínim, no els importarà reiterar-se les vegades que calgui. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, li diu al senyor 
Joan Badia que recorda el dia que ha descrit i recorda perfectament el que van estar 
comentant i el que li va dir. Diu que cap membre del Grup Municipal del PP, i s’atreveix 
a dir que cap membre del PP de Catalunya ni cap membre del PP que forma part del 
teixit democràtic del país, està en desacord amb el transfons del que proposa la 
Fundació. Diu que els assassinats del franquisme són assassinats i assenyala que el 
que ell ha dit és que no entén que es digui que només es pot ser demòcrata si no es 
recolza la proposició. El senyor Xavier Javaloyes diu que el Consistori ja ha aprovat 
mocions d’aquest estil en altres ocasions i pensa que el que no es pot fer és anar 
donant l’aixopluc del Ple cada vegada que un partit polític –legítimament- vulgui dur a 
terme una acció en contra del franquisme. Assenyala que això és el que pensen i és 
això el que li han manifestat al senyor Joan Badia. Pensen que ja han condemnat 
aquests fets més d’una vegada i no estan disposats a sentir-se utilitzats cada vegada 
que un partit faci un acte d’aquest tipus. Pensen que si no, no s’avançarà. Diu que el 
que s’ha de fer és establir els canals democràtics del Saló de Plens. Legítimament 
tothom pot presentar el que vulgui, però a vegades tenen la sensació de que volen 
arreglar els problemes d’Etiòpia mentre que ni es miren els que es tenen a la 
cantonada. 
 
En aquest punt és en el que el PP diu que el recolzament el tindran, per activa i per 
passiva, com a demòcrates. Però demana que no els utilitzin perquè no es volen 
deixar utilitzar. Diu que no tenen res a veure les situacions de l’actualitat amb la 
situació desgraciada d’una dictadura incipient, que era la que hi havia aleshores i que 
van haver de patir els nostres avis. 
 
Entén el que ha dit el senyor Joan Badia i, per això, demana que ell també entengui el 
transfons de les posicions del grup del PP. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.11 del 
Grup Municipal d’ERC, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 
GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (3 GMPP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
A continuació, l’alcalde reprèn l’ordre del dia de la sessió amb les proposicions que no 
tenen compareixença. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC de condemna al terrorisme d’ETA i 

en record a les seves víctimes. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la 
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra 
les llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en 
la societat. 
 
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura 
en el model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de 
l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en 
què ha de transcórrer. 
 
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat 
el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en 
definitiva, de la convivència. 
 
Atès que l’activitat terrorista d’ETA ha causat un immens dolor i patiment provocats 
pels assassinats, amenaces, segrests, extorsions i xantatges que han comès els seus 
membres. Els atemptats i assassinats perpetrats per aquesta banda s'han cobrat prop 
de 857 morts i milers de ferits. Especialment propers ens resulten l’atemptat a 
l’hipermercat Hipercor de Barcelona l’any 1.987, el de la caserna de la Guàrdia Civil a 
Vic l’any 1991, i encara més recent l’assassinat d’Ernest Lluch l’any 2001. 
 
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera 
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut 
del terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i 
el compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els 
poders públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació 
i justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.  
 
Atès que malgrat haver anunciat el cessament de l’activitat terrorista, a dia d’avui ETA 
encara no ha fet entrega de les armes ni ha anunciat la seva dissolució. 
 
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria 
de les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió 
sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de 
suportar. 
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El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Manifestar la condemna de l'Ajuntament als atemptats terroristes perpetrats 
per ETA i el suport a l’entrega d’armes, reconeixement del dany causat i  dissolució de 
la banda. 
 
SEGON.- Fer públic el suport a les persones que han estat víctimes d'aquesta 
organització terrorista i el reconeixement del seu patiment. 
 
TERCER.- Adherir-se al Dia Internacional en record de les víctimes del terrorisme que 
se celebra cada any el 19 d’agost i al Dia Europeu en Record de les Víctimes del 
Terrorisme que es commemora cada 11 de març. 
 
QUART.- Impulsar el record a les víctimes d'organitzacions terroristes a la nostra ciutat 
denominant una plaça, carrer, via, passeig, jardins o parc, tan aviat com resulti 
possible, "Plaça/Carrer/Via/Jardins/Parc de les víctimes del terrorisme" o amb un nom 
similar que cristal·litzi aquest esperit d'homenatge, i que es convidi a participar a la 
societat civil en l'acte de descobriment de la placa. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords a l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a 
l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), al Col·lectiu 
de Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes del 
Terrorisme, a la Fundació Miguel Ángel Blanco, a la Fundación Gregorio Ordóñez, a 
Dignitat i Justícia i al Consell Basc de Participació de les Víctimes del Terrorisme.” 
 
 
L’alcalde assenyala que, després de la defensa de la proposició per part del Grup 
Municipal de PxC, avançaran l’ordre de les intervencions dels partits perquè a l’inici del 
Ple el president del Grup Municipal del PP ha demanat la paraula. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, explica que 
presenten aquesta moció com a protesta per l’excarceració, amnistia o indult 
decretada pel Tribunal d’Estrasburg i que amb tanta celeritat l’ha portat a terme el 
govern espanyol deixant en llibertat una sèrie d’assassins, violadors i pederastes, 
posant en greu perill a la nostra societat. 
 
Diu que fins i tot hi ha algun jutge que afirma que s’ha actuat d’una manera impecable, 
tot i haver estat un dels pares de la doctrina Parot.  
 
Els sorprèn la pressa de la Sala del Penal de l’Audiència Nacional per posar en llibertat 
a aquests presos, sense esperar la resolució del Tribunal Suprem. Diu que, fins abans 
d’ahir, el número de convictes alliberats per causes terroristes era de 27, i que 25 d’ells 
eren membres d’ETA. 
 
Des del passat 21 d’octubre el Tribunal d’Estrasburg va condemnar a Espanya a 
aplicar de forma retroactiva la doctrina Parot. Per la seva part, la Sala del Penal del 
Tribunal Suprem va decidir per 12 vots a favor enfront a 4 en contra que ha de ser 
cada tribunal sentenciador qui ha de dirimir l’abast de la sentència d’Estrasburg 
respecte als presos als quals se’ls va aplicar aquesta doctrina. Diu que aquesta 
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aplicació dóna per anul·lada totes les sentències condemnatòries en execució dictades 
abans del 28 de febrer de 2006. 
 
Pensa que tot plegat és una gran infàmia per a les víctimes d’atemptats terroristes, per 
a les víctimes d’altres delictes inclosos en aquesta doctrina i per a tota la societat. Per 
això, diu que el seu grup demana que l’Ajuntament de Manresa s’afegeixi al Dia 
Internacional en record de les víctimes del terrorisme, que es commemora cada any el 
19 d’agost, i al Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme, que es fa cada 11 
de març. 
 
També pensen que seria oportú que es dediqués el nom d’algun parc, via, plaça o 
carrer a les víctimes del terrorisme o una denominació similar.  
 
Finalment, demana el vot favorable a la moció. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, explica que en la 
Junta de Portaveus que es va dur a terme ahir, tant ell com altres regidors van 
demanar al grup de Plataforma per Catalunya que retiressin aquesta proposta, a la 
qual cosa no han accedit. 
 
Diu que, pel que fa al seu grup municipal, 2 dels seus membres ja han marxat de la 
Sala, i ell, com a president, també en sortirà. No vol que consti que els membres del 
Grup Municipal del PP s’han abstingut en aquesta votació perquè diu que amb aquest 
tema no hi pot haver dues tintes i, per tant, no pot haver abstenció. Demana al 
secretari que faci perquè quedi constància d’això, perquè el que ells volen és no votar.  
 
Manifesta que la manipulació dels sentiments són gratuïts i diu que si la PxC vol parlar 
sobre aquest tema ho han de fer de forma adequada. Diu que mentre no sàpiguen què 
és haver de mirar sota el cotxe per assegurar-se de que no hi ha un paquet, mentre no 
sàpiguen què és haver de mirar el vidre dels aparadors per si un “fill de puta” t’està 
seguint, mentre no sàpiguen què és anar amb escorta i amb vigilància per portar un fill 
a l’escola, etc., els demana que facin el “puto” favor de ser més conscients, més 
responsables i més persones. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al secretari perquè aclareixi de quina manera es 
consignaran els vots dels no presents en aquesta votació. 
 
 
El secretari explica que, d’acord amb l’article 64.2 del ROM i l’article 100 del ROF, 
l’absència de la Sala un cop iniciat el debat equival a abstenció. En tot cas, diu que es 
farà constar en acta la petició del senyor Xavier Javaloyes, però l’absència ha de 
constar com un vot d’abstenció. 
 
Els representants dels Grups Municipals del PSC (Sr. Irujo, Sra. Guerrero i Sra. Pérez) 
i del PP ( Sr. Javaloyes, Sr. Beltran i Sr. Comas) surten del Saló de Sessions, per la 
qual cosa no emeten el seu vot. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.2 de PxC i el Ple la rebutja per 15 vots 
negatius (11 GMCiU, 2 GMERC – Sr. Cullell i Sra. Estefanell - i 2 GMCUP), 7 
abstencions (3 GMPSC, 1 GMERC – Sr. Vinyes -, 3 GMPP) i  2 vots afirmatius (2 
GMPxC). 
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6.3 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre ampliació dels supòsits 
admesos per aconseguir reducció del preu públic del programa municipal 
d’activitats físiques “Manresa Salut i Esport”- 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que hi ha en aquests moment més de 7000 persones en situació d’atur laboral a 
la ciutat. 
 
Atesa la pèrdua constant de poder adquisitiu de la població, i en especial de la 
població més gran de 65 anys que viu de la seva pensió de la Seguretat Social. 
 
Atès que és molt important per a les persones grans que mantinguin hàbits de vida 
saludable, entre ells la pràctica d’activitat física. 
 
Atès que el programa “Manresa Salut i Esport” és des de fa anys un èxit per la qualitat 
del servei que es dona i pels beneficis que la gimnàstica de manteniment, la 
gimnàstica dolça, i la natació genera entre les persones que s’inscriuen, més d’un 
miler de manresans i manresanes tots els anys. 
 
Atès que en el curs 2011-2012 hi va haver un increment desmesurat (de fins a un 
400%) del preu públic que paguen els inscrits en aquestes activitats, i que en el curs 
2012-2013, aquest preu va tornar a tenir increments que anaven del 10% fins el 20%. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS, 
 

1. La Junta de Govern local aprovarà una modificació del seu acord de maig de 
2013 que ampliï els supòsits de reducció del preu públic que actualment es 
situa en un 50% per a les persones amb ingressos totals inferiors al salari 
mínim interprofessional (9.034.20€) i per a les persones que formen part d’una 
unitat familiar amb ingressos totals inferiors al doble del salari mínim 
interprofessional (18.068,40€). En la modificació s’afegirà una reducció del 25% 
per a les persones amb ingressos totals inferiors a dues vegades el salari 
mínim interprofessional (18.068.40€) i per a les persones que formen part d’una 
unitat familiar amb ingressos totals inferiors a tres vegades el salari mínim 
interprofessional (27.102.60€). 

 
2. Aquests beneficis ja s’aplicaran en els cursos que es convoquen pel semestre 

de febrer a juny de 2014. 
 

3. En propers exercicis pressupostaris la modificació anual del preu públic 
d’aquest programa no s’aprovarà per Junta de Govern sinó que s’incorporarà al 
dictamen de preus públics que anualment s’aprova en Ple municipal en el mes 
d’octubre de cada any.” 
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El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 6.3, que es 
transcriu a continuació: 
 
El grup municipal de Convergència i Unió presenta esmena a la moció presentada pel 
grup municipal socialista sobre ampliació dels supòsits admesos per aconseguir 
reducció del preu públic del programa municipal d’activitats físiques “Manresa Salut i 
Esport”: 
 
Als acords:  
 
Es proposa que l’apartat 1 dels acords sigui esmenat de tal manera que resti amb la 
redacció següent:  
 
“1. La junta de govern local aprovarà una modificació del seu acord de maig de 2013 
que ampliï els supòsits de reducció del preu públic que actualment es situa en un 50% 
per a les persones amb ingressos totals inferior al salari mínim interprofessional 
(9.034,20€) i per a les persones que formen part d’una unitat familiar amb ingressos 
totals inferiors al doble del salari mínim interprofessional (18.068,40€). En la 
modificació s’afegirà una reducció del 25% per a les persones amb ingressos totals 
inferiors a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional (13.551,30€).” 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que la 
proposició està feta amb l’ànim de contribuir perquè una part dels manresans i 
manresanes puguin tenir un millor tracte econòmic en relació al programa “Manresa 
Salut i Esport”. 
 
Explica que el programa Manresa Salut i Esport està dirigit per l’Ajuntament de 
Manresa i està adreçat a persones grans que efectuen alguna activitat física. 
Manifesta la importància que té per les persones grans mantenir uns hàbits de vida 
saludables i en concret la pràctica de l’activitat física. Recorda que durant aquest any 
els Centres d’Atenció Primària dependents de l’Institut Català de Salut, contínuament 
realitzen campanyes actives perquè el major nombre de persones realitzin activitat 
física. 
 
Diu que en la seva doble condició de metge de l’ICS i de regidor representant del Grup 
municipal Socialista, va decidir presentar la proposició per ampliar els supòsits que ja 
contemplava aquest preu públic, on actualment ja hi ha una reducció del 50% per 
aquelles persones que tenen uns ingressos totals inferiors al salari mínim 
interprofessional, és a dir 9.034 euros l’any i per les persones que formen part d’una 
unitat familiar on els seus ingressos totals són inferiors al doble del salari mínim 
interprofessional, es a dir 18.068 euros. 
 
Proposen la modificació en el sentit que hi hagi un altre supòsit de reducció del 25% 
per aquelles persones amb ingressos totals inferiors a dues vegades el salari mínim 
interprofessional, 18.068 euros l’any i per les persones que formen part d’una unitat 
familiar amb ingressos totals inferiors a tres vegades el salari mínim interprofessional, 
27.102,60 euros. 
Creu que es podrien aplicar al proper semestre febrer - juny del 2014 i que l’aprovació 
o modificació d’aquests preus públics d’aquest programa s’incorporin als dictàmens de 
preus públics que passin pel ple municipal. 
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Amb aquestes tres peticions creuen que un bon nombre de persones podran 
beneficiar-se d’una rebaixa substancial en la pràctica esportiva.        
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que abans 
de fer la defensa de l’esmena que han presentat a la proposició del Grup municipal 
Socialista i amb una visió molt més àmplia pel que fa referència a tots els temes que 
poden incidir en el pressupost municipal, explica que la situació actual de l’ajuntament 
no està en els millors moments per donar bonificacions, i ho diu perquè les noves 
legislacions que estan sortint constantment des de Madrid estan acotant moltíssim i 
acabaran limitant de forma molt exacta quins són els serveis bàsics i els que no són 
bàsics. 
Explica que els serveis bàsics estan detallats pel nombre d’habitants de la població i 
són serveis que s’han de complir. Desprès hi ha tota una sèrie de serveis que no són 
bàsics i són diferents per cada ajuntament, i s’apliquen en el decurs dels anys. 
 
Diu que és cert que pels serveis que no són bàsics, els ajuntaments tenen l’obligació 
que econòmicament s’equilibrin els ingressos i les despeses, tot i que això no passa 
en tots els casos, i hi ha serveis amb notables diferències entre els ingressos i les 
despeses. 
Diu que s’està parlant d’un servei que té diferències i la prova és que seguint la línia 
del que surt a la normativa, l’any passat es van fer importants increments i aquest any 
han estat molt més suaus i en el moment que es van fer els increments es van fer 
unes bonificacions, tenint en compte el salari mensual de cada persona. 
  
Independentment de la voluntat amb què s’ha fet la proposta i amb la voluntat que s’ha 
fet l’esmena per poder fer una ampliació d’aquestes bonificacions, hem de saber que 
en el futur ens podem trobar en què les bones voluntats que es posen en les 
bonificacions quedin acotades per sobre de les nostres voluntats, i ho diu a fi i efecte 
que quedi present, i també es parlarà de tot aquest tema, quan es tracti el pressupost 
municipal. 
 
En relació a l’esmena que han presentat diu que quan es va analitzar la proposició es 
va veure situacions que per una banda es bonifica d’una manera molt important i per 
una altra banda d’altres queden excloses de les bonificacions. Amb l’ànim de tirar 
endavant la proposició però intentant reduir la incidència que pot tenir, proposen que 
quan es tracti de persones individuals es mantindran el coeficient del 25%. 
I quan s’entra en economies d’unitats familiars, en el seu moment es posava un topall 
dels 18.068,40 euros que és el doble, el mantindrien com a bo.  
 
Proposen mantenir la primera part de la bonificació del 25% i referent a la segona part, 
excloure-la de la bonificació. 
 
Veuen raonable el segon punt pel que fa a referència a l’aplicació de les tarifes al 
proper semestre de febrer a juny del 2014. 
I en relació al tercer punt, estan d’acord que s’aprovin pel Ple de la Corporació, és a dir 
quan s’aprovin les ordenances i abans de començar el nou curs acadèmic del 2014.   
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, vol aclarir el 
posicionament del seu grup municipal referent a l’esmena proposada per CiU.  
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Diu que els serveis s’han de finançar amb taxes i preus públics, ja que sinó hi hauria  
el risc que els ajuntaments hagin de renunciar en un futur a renunciar a aquests 
serveis. 
 
Entenen que no és el millor moment per fer bonificacions, però tampoc és el millor 
moment per les butxaques dels ciutadans tenir despeses que són beneficioses i 
necessàries.  
Agraeix la consideració de l’esmena i de les noves propostes ja que moltes persones, 
gent gran i pensionistes se’n podran beneficiar. 
 
Accepten l’esmena proposada pel Grup municipal de CiU i la votaran favorablement, 
perquè el pragmatisme i el realisme es aconseguir que els ciutadans puguin afavorir-
se d’aquestes mesures de reducció dels preus públics. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.3 a votació, amb 
l’esmena incorporada, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents i, 
per tant, es declara acordat el següent:  
 
 
“Atès que hi ha en aquests moment més de 7000 persones en situació d’atur laboral a 
la ciutat. 
 
Atesa la pèrdua constant de poder adquisitiu de la població, i en especial de la 
població més gran de 65 anys que viu de la seva pensió de la Seguretat Social. 
 
Atès que és molt important per a les persones grans que mantinguin hàbits de vida 
saludable, entre ells la pràctica d’activitat física. 
 
Atès que el programa “Manresa Salut i Esport” és des de fa anys un èxit per la qualitat 
del servei que es dona i pels beneficis que la gimnàstica de manteniment, la 
gimnàstica dolça, i la natació genera entre les persones que s’inscriuen, més d’un 
miler de manresans i manresanes tots els anys. 
 
Atès que en el curs 2011-2012 hi va haver un increment desmesurat (de fins a un 
400%) del preu públic que paguen els inscrits en aquestes activitats, i que en el curs 
2012-2013, aquest preu va tornar a tenir increments que anaven del 10% fins el 20%. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS, 

1. La junta de govern local aprovarà una modificació del seu acord de maig de 
2013 que ampliï els supòsits de reducció del preu públic que actualment es 
situa en un 50% per a les persones amb ingressos totals inferior al salari mínim 
interprofessional (9.034,20€) i per a les persones que formen part d’una unitat 
familiar amb ingressos totals inferiors al doble del salari mínim interprofessional 
(18.068,40€). En la modificació s’afegirà una reducció del 25% per a les 
persones amb ingressos totals inferiors a una vegada i mitja el salari mínim 
interprofessional (13.551,30€).” 
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2. Aquests beneficis ja s’aplicaran en els cursos que es convoquen pel semestre 
de febrer a juny de 2014. 
 

3. En propers exercicis pressupostaris la modificació anual del preu públic 
d’aquest programa no s’aprovarà per Junta de Govern sinó que s’incorporarà al 
dictamen de preus públics que anualment s’aprova en Ple municipal en el mes 
d’octubre de cada any.” 

6.4 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la implantació de noves 
àrees verdes i blaves d’estacionament a la ciutat. 

 
Aquesta proposició, juntament amb l’esmena introduïda pel Grup Municipal de CiU, ja 
ha estat debatuda i votada a l’inici de l’apartat de les proposicions, atès que s’ha fet un 
debat conjunt amb les proposicions 6.1 i 6.7. 
 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal del PSC de rebuig a l’avantprojecte de llei 

de reforma del sistema de pensions presentat pel Govern central. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 13 de setembre, el govern central va aprovar l’avantprojecte de Llei 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social. Una reforma que suposarà una reducció de les 
expectatives de pensió dels futurs pensionistes, però que a més, per primera vegada, 
afectarà també als actuals pensionistes, que veuran com perden poder adquisitiu. 
 
D’altra banda, en els darrers anys, les retallades socials com la de la Llei de la 
dependència, el copagament de 425 medicaments que els pacients han de pagar 
íntegrament, la pujada de l’IVA que ha suposat un encariment d’un 7% en la cistella de 
la compra, i l’increment de les despeses bàsiques de llum, gas, aigua i  transport;  
estan fent que la gent gran sigui un dels col·lectius més castigats per les darreres 
mesures del Govern. 
 
La proposta del PP, al marge del Pacte de Toledo, preveu que les pensions pugin 
sempre com a mínim un 0.25% a l’any, en comptes d’apujar-les segons la desviació 
anual de l’IPC, com figura a la normativa actual, fet que suposa una important pèrdua 
de poder adquisitiu. És a dir, estan proposant baixar totes les pensions: les que ja es 
cobren, perquè la fórmula de valorització que contempla la reforma suposa una pèrdua 
real de poder adquisitiu de totes les pensions, any rere any, i les futures, perquè les 
fórmules que s’estableixin faran més difícil accedir a una pensió i la seva quantia serà 
menor que les actuals. 
 
Cal recordar que la pensió mitjana actual, amb prou feines és de 800 euros mensuals, 
més del 50% no sobrepassen els 700 euros, i el 25% de les pensions contributives i la 
totalitat de les no contributives, estan per sota del límit de la pobresa. Per això cal que 
diem prou a aquest atac injustificat a un sector de la població que ha dedicat la seva 
vida a treballar i construir un sistema de protecció social. 
 
Per tot això, el GMS proposa al Ple l’adopció dels següents, 
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Acords: 
 

1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Manresa a l’Avantprojecte de Llei de 
Reforma del Sistema de Pensions presentat pel Govern Central, que 
injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones 
pensionistes actuals i futures. 

 
2. Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població, 

manifesta que la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, 
garanteix la sostenibilitat del sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat 
Social amb el que compta el Sistema Públic de Pensions Espanyol pot fer front 
a situacions socioeconòmiques com la que estem travessant actualment 

 
3. Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de 

tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en 
el marc del Pacte de Toledo. 

 
4. Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, de tots els 

grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de 
Catalunya.” 

 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que el passat 13 de 
setembre el govern central va aprovar l’avantprojecte de la Llei reguladora del Factor 
de Sostenibilitat i de l’Índex de Revalorització dels Sistema de Pensions de la 
Seguretat Social. Diu que aquesta reforma suposarà una reducció de les expectatives 
dels futurs pensionistes i, per primera vegada, també afectarà als actuals pensionistes. 
Tot això és fruit de les retallades socials dels darrers anys com a mesures del govern, 
també amb la llei de la dependència, el copagament de medicaments, la pujada de 
l’IVA, l’increment de despeses bàsiques, etc., mesures totes elles que fan que el 
col·lectiu de la gent gran sigui dels més castigats. 
 
Comenta que la proposta que planteja el PP, al marge del Pacte de Toledo, preveu 
que les pensions pugin com a mínim un 0,25% a l’any en comptes de fer-ho segons 
l’IPC previst. Diu que això comportarà una pèrdua de poder adquisitiu per als 
pensionistes perquè baixaran totes les pensions actuals i les futures atès que les 
fórmules que s’han establert per accedir a una pensió, i les quanties, seran menors 
que les actuals. Pel que fa a les futures, diu que l’estimació de la pensió es farà en 
funció de l’esperança de vida d’aquell moment. Per tant, el que a una persona li 
pertocaria cobrar se li redistribuirà en funció dels anys que li quedin segons 
l’esperança de vida i, si mor abans, aquells diners aniran a la Seguretat Social. 
 
Recorda que la pensió mitjana actual és de 800 € mensuals, però més del 50% dels 
pensionistes no superen els 700 €, i el 25% de les pensions contributives i totes les no 
contributives estan per sona del llindar de la pobresa. Per això, el PSC pensa que cal 
dir prou a aquest atac injustificat contra un sector de la població que ha dedicat tota la 
seva vida a treballar i a contribuir al sistema de protecció social. 
 
Finalment, la senyora Ruth Guerrero llegeix el contingut dels 4 acords que PSC 
proposa en la seva moció. 
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, assenyala que 
votaran a favor de la moció. Diu que no és per ser demagògics, però pensen que si 
l’estat espanyol ha de fer retallades, el que no poden retallar són les pensions. Sobre 
l’increment mínim que hi haurà, troba que no serà l’adequat. Tot i que podria 
estendre’s molt amb aquest tema diu que no ho farà i només destacarà 2 coses:  
 
Diu que molts dels pensionistes actuals porten tota la vida treballant i sovint amb 
condicions infrahumanes. Pensa que aquest país no és seriós ni democràtic si els 
pensionistes han de viure els anys que els queda amb la poca dignitat de les pensions 
que cobren. 
 
Afegeix que votaran favorablement la moció del PSC, a l’igual que poden votar a favor 
d’altres mocions que presenten altres partits en aquest Ple, perquè consideren que 
PxC és un partit dins del marc democràtic i legal de Catalunya i d’Espanya. Diu que se 
senten demòcrates i no tenen cap problema per debatre qualsevol proposta de 
qualsevol grup del Ple, així com votar favorablement qualsevol moció provingui de qui 
provingui. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, comença la seva 
intervenció demanant disculpes per la seva intervenció del punt anterior, la qual diu 
que, malauradament, ha estat abraonada. Es disculpa per les expressions i les formes 
que ha utilitzat perquè considera que no són les maneres adequades ni correctes amb 
les quals un regidor s’ha d’expressar en la Sala de Sessions d’un Ple municipal. 
 
Entrant en la proposta del PSC, diu que el seu grup no comparteix el que ha 
manifestat la senyora Ruth Guerrero, entre altres coses perquè pensen que no s’ajusta 
a la realitat. Diu que fan interpretacions diferents de la llei. Ells entenen que per tenir el 
100% de la pensió s’hauran de tenir més anys cotitzats que no pas ara, que és diferent 
del que la senyora Ruth Guerrero ha dit referent a que es repartirà la pensió en funció 
dels anys que a una persona li quedin segons l’esperança de vida. 
 
Diu que el que el govern del PP està fent amb això és preservar les pensions actuals i 
futures. L’increment serà com a mínim del 0,25%, però podrà ser major segons unes 
variables. Comenta que el que no farà mai cap govern del PP serà congelar-les, tal i 
com va fer el govern socialista l’any 2010. 
 
Recorda que l’any 2010 hi havia 7.948.000 pensionistes i 17.478.000 afiliats a la 
Seguretat Social; al 2013 hi ha 8.262.000 pensionistes i 16.327.000 afiliats a la 
Seguretat Social. Diu que això significa que s’han incrementat els pensionistes mentre 
que han baixat els afiliats a la Seguretat Social, que són els que contribueixen a que 
els sistema tingui l’equilibri econòmic i financer. 
 
En contrapartida, les despeses en pensions al 2007 eren de 79.805.000.000 €, 
actualment són 112.000.000.000 €. El fons de reserva del 2010 era de 64.000.000.000 
€ i actualment és de 53.000.000.000 €. Assenyala que aquestes dades les ha donat el 
govern però estan extretes de la premsa. Comenta que sabent que el que marca 
l’equilibri del sistema del fons de pensió és una caixa única, separada de les despeses 
derivades d’un pressupost d’un govern i dels ingressos que tingui per altres elements 
impositius, això significa que aquesta caixa s’ha de saber autofinançar i autogestionar 
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per poder mantenir les pensions actuals i futures. També significa que d’aquí a 10 
anys es començaran a jubilar les persones del baby boom dels anys 60, de manera 
que es preveu que al 2050 el 37% de la població espanyola estarà jubilada. Espera 
que hi hagi més persones que no pas ara cotitzant, però a hores d’ara això no ho 
podem saber. 
 
Diu que el sistema d’equilibri s’ha d’aguantar, per la qual cosa no comparteixen en 
absolut el que es diu en la moció. Indica que en el punt 2 de la moció es menteix 
vilment i que el que s’hi diu és fals. Fins i tot alguns exministres socialistes han dit que 
això és fals. Reitera que és mentida, i diu que senzillament és qüestió de matemàtica 
veient el que es té ara i el que es tindrà després. 
 
Comenta que el que ha fet aquest govern és contribuir a la sostenibilitat del sistema de 
fons de pensions perquè la gent que ha estat cotitzant i que en aquests moments està 
jubilada pugui continuar cobrant la seva jubilació amb garanties, i també per garantir 
als que actualment estan contribuint al sistema de pensions perquè puguin adherir-se i 
perquè en un futur, al 2050, pugui continuar aquest sistema de fons de pensions. 
Insisteix en què el govern està intentant donar estructura i solidesa i, a partir d’aquí, si 
hi ha més ingressos es donarà més sosteniment i l’increment podrà ser més alt que el 
0,25%. Diu que cal veure-ho en funció de la situació econòmica i no es poden fer volar 
coloms. 
 
No vol entrar en el debat de si ens hauria agradat contribuir a aquest sistema o no fer-
ho perquè ens estimem més fer-ho de forma particular. Diu que aquest no és el debat 
que toca en aquest moment. 
 
Troba que la proposta del Grup Municipal del PSC aprofita l’avinentesa de que hi ha 
hagut aquesta modificació i el que està fent és generar dubtes sobre el que passarà i 
sobre que només s’incrementarà un 0,25%. El senyor Xavier Javaloyes afirma que 
encara que sigui un increment d’un quart de punt, el que s’està fent és garantint les 
pensions actuals, les del 2030 i les del 2050. Troba que el PSC no són els més 
indicats per dir-los què s’ha de deixar de fer o no, entre altres coses perquè hi ha 
exministres socialistes que estan donant la raó a aquesta reforma. A més, creu que si 
hi ha hagut algú que ha menystingut els jubilats ha estat el govern socialista congelant-
los les pensions. 
 
Per tot el que ha exposat, diu que el seu grup votarà en contra de la moció. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, assenyala que 
actualment el gruix més important dels plens són les mocions. Moltes no són d’àmbit 
municipal i a vegades repassen els arguments que s’han donat al Parlament o a les 
Corts Generals. Diu que això s’ha d’acceptar i pensa que cada vegada passarà més. 
 
Diu que ERC donarà suport a la moció i n’explica els motius. En primer lloc, perquè 
pensen que les pensions són un dret. En segon lloc, perquè les actuacions de l’actual 
govern del regne d’Espanya van en contra dels més febles, cosa que diu que fan de 
forma persistent. En tercer lloc, pel mateix que deia el senyor Xavier Javaloyes de que 
tot són interpretacions. De fet, creu que la majoria de persones que hi ha en aquest 
Ple interpreta les coses de forma diferent a com ho fa el senyor Xavier Javaloyes. 
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La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Sanitat, Serveis Socials, 
Acollida i Cooperació, declara que el seu grup municipal també donarà suport a la 
moció presentada pel PSC, bàsicament per 2 raons: 
 
Primerament, perquè en aquest moment els pensionistes encara són un col·lectiu 
social vulnerable. Hi ha pensionistes amb pensions altes, però n’hi ha altres que les 
tenen molt baixes. 
 
A més, diu que s’ha de tenir present que, en la situació de crisi que hi ha ara, molts 
pensionistes estan aguantant una part social molt important perquè potser els joves no 
tenen feina i, per tant, és bo que aquestes persones puguin aportar alguna cosa a la 
nostra societat en un moment com aquest. 
 
Diu que no sap què passarà al 2050, si seran vius o no, per tant pensa que cal veure 
què passa avui i, de moment, la realitat és que s’ha de vetllar pel que hi ha ara. Per 
això, diu que votaran favorablement la moció. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, contesta al senyor Xavier 
Javaloyes que el PSOE va pujar les pensions mínimes, algunes d’elles fins un 40% en 
casos d’extrema pobresa amb les quals hi havia risc d’exclusió social. Evidentment, 
però, va congelar les pensions més altes i diu que això ho va fer amb el consens de la 
majoria dels partits polítics. 
 
Respecte al que ha comentat abans sobre la fórmula del càlcul de la pensió, diu que 
no ho ha llegit als diaris sinó que ho ha llegit en l’avantprojecte. Sobre el que ha dit de 
que hi havia molts factors que intervenien en el càlcul, diu que n’hi ha un que diu que 
si algú vol que li quedi el màxim el que ha de fer és treballar molts anys. Segurament 
tots els que estan a la Sala s’hauran de jubilar molt més tard de l’edat amb la qual la 
gent es jubila ara, però també és cert el que ha dit sobre la fórmula del càlcul de la 
pensió. Per això diu que està expectant per veure com s’ho faran per aplicar-la i, per 
exemple, veure com s’ho faran aquelles persones que tinguin una malaltia i si podran 
demanar que se’ls avanci els diners en vista de que els queda pocs temps de vida. No 
obstant, diu que la fórmula que ella ha comentat era correcta, tot i que intervenen més 
factors dels que ha destacat en la seva intervenció. 
 
També li diu al senyor Xavier Javaloyes que estan d’acord en que s’ha de mantenir 
l’equilibri financer i que la caixa del fons financer s’ha de saber gestionar, però no a 
costa dels pensionistes, per la qual cosa creu que s’ha de fer buscant altres fórmules. 
 
Finalment, celebra que hi hagi exministres del PSOE que estiguin a favor del PP amb 
aquest tema, però diu que està clar que ni els diputats actuals del PSOE ni la majoria 
del Parlament hi estan a favor. Per això els demana que s’ho replantegin. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, li diu al senyor 
Pere Culell que no és una qüestió d’interpretacions sinó del que un llegeix i escolta. 
Per això, cadascú pot tenir la seva pròpia i lliure opinió. 
 
Dit això, diu que pot ser que hi hagi gent a la que no li importi el que pugui passar 
d’aquí al 2050. Entén que pot haver-hi gent que el que li interessa és el que li pot 
passar avui, demà o d’aquí a 3 anys, perquè és el moment present. Però diu que el 
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present marca la tendència del futur. Diu que quan es fan les aportacions al fons de 
pensions el que s’està fent és contribuir a un sistema públic que garanteix un dels 
pilars bàsics de la societat, la qual no s’acabarà ni al 2013, ni al 2015, ni al 2030, ni al 
2070, etc., tot i que hi puguin haver transformacions en la societat i en l’estat del 
benestar. Tot i això, diu que el fons de pensions és el que és i es mou dins d’uns 
marges. Lamenta que la regidora Ruth Guerrero hagi entès que li hagi dit que el que 
explicava ho havia llegit als diaris; entén que haurà llegit la norma, de la mateixa 
manera que ell també ho ha fet. En qualsevol cas, creu que és cosa de les 
interpretacions que es puguin derivar de la normativa. 
 
Diu que l’equilibri financer es tradueix pel que es té de fons i pel que se suposa que hi 
haurà d’increment. Assenyala que en un any, del 2012 al 2013, les despeses en 
pensions han pujat 6.000 milions d’euros i el fons de reserves ha baixat en el mateix 
període en 10.000 milions d’euros. Pel que fa als cotitzants, s’hi han afegit 800.000 
més, i els afiliats a la Seguretat Social més o menys s’han mantingut igual.  
 
Diu que en el moment més àlgid de l’economia el fons de reserva va començar a 
baixar. Al 2007, quan hi havia més afiliats a la Seguretat Social (19.195.000 persones), 
no es van començar a prendre mesures tot i que la crisi ja havia començat. Destaca 
que al 2008 la Seguretat Social va perdre un milió de cotitzants i això afecta 
negativament els ingressos. Per això diu que no és una qüestió d’ideologia política 
sinó de praxis i de matemàtiques, de la traducció que pot tenir això a la realitat a l’hora 
de fer els pagaments i donar estabilitat i seguretat. 
 
Entén que hi hagi ministres que en el seu dia van fer-se “pijo-progres” i socialistes, 
però que al final s’adonessin del seu error i ara donin raó a les tesis del centre-dreta 
liberal, perquè diu que a part d’una visió –blanc o negre- hi ha tota una gama de 
colors. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, insisteix en que hi hauran 
molts més pensionistes que no pas afiliats a la Seguretat Social. Diu que el PP sempre 
està defensant que la seva reforma laboral anirà fantàsticament bé i que s’aconseguirà 
tenir molts més afiliats a la Seguretat Social. Diu que si realment això és així, la 
balança es compensarà aviat. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, està convençut 
que l’increment de les pensions serà de com a mínim del 0,25% i que a partir d’aquí, 
es faran els augments que s’escaiguin a raó dels ingressos reals. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.5 del GMPSC i el Ple l’aprova per 21 vots a 
favor (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 vots negatius (3 
GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de convocar un 

referèndum d’autodeterminació. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 de novembre 
de 2013, que es transcriu a continuació: 
 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

90

“Atès que el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la 
voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir reclamat i aclamat sobretot en els 
darrers anys pel poble català.  
 
Atès que el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 
5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter 
polític i jurídic sobirà per avançar en el procés que ha de fer possible l’exercici del dret 
democràtic a un referèndum sobre la independència de Catalunya dins de l’any 2014. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa és membre de l’Associació de Municipis per la 
’Independència i que ha expressat en més d’una ocasió el seu suport a l’exercici del 
dret a l’autodeterminació.  
 
Atès que ens trobem davant la possibilitat que el regne d’Espanya no autoritzi la 
celebració d’un referèndum democràtic d’Autodeterminació.  
 
Proposa: 
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a promoure el referèndum al llarg de l'any 
2014 i en funció de la data exacta que s’acordi en el marc de la Comissió d'Estudi del 
Dret a Decidir del Parlament de Catalunya.  
 
Segon. Instar al Govern de la Generalitat a promoure el referèndum de forma 
unilateral, habilitant tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible; en el cas que es 
constati el bloqueig de l'Estat espanyol a deixar votar el poble català per decidir el seu 
futur.  
 
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta 
que acordi la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya, que 
hauria de ser unívoca, incloure el concepte d'independència política, permetre només 
una resposta binària i que emeti un mandat clar.  
 
Quart. Instar al Govern de la Generalitat a respectar i fer respectar el mandat sorgit 
d'aquest referèndum. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat i als 
grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal de CiU, a la 
proposició 6.6, de 21 de novembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que l'Ajuntament de Manresa és membre de l'Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Atès que el Parlament ha aprovat democràticament que Catalunya és subjecte polític i 
que, per tant, té dret a decidir lliurement el seu futur. 
 
El Ple municipal ACORDA: 
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1.- Instar el Govern i el Parlament que prenguin les mesures necessàries per tal que la 
ciutadania de Catalunya exerceixi el dret a l'autodeterminació, tan aviat com sigui 
possible i de la manera que el Ple del Parlament acordi de manera majoritària. 
 
2.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat, a la Presidenta del Parlament i 
a tots els grups parlamentaris.” 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
estan cansats de tant parlar sobre el tema del dret a decidir, de l’autodeterminació i de 
la consulta, com la resta de regidors, i per això volen que es faci la consulta d’una 
vegada i que guanyi l’opció que tingui més vots, la Independència o Espanya. 
 
Diu que el govern de la Generalitat va dir que abans que s’acabés l’any posaria la data 
i la pregunta, i donat que l’any s’està acabant, creuen que seria important que des dels 
ajuntaments es pressionés per exigir data i pregunta. 
També diu que des del govern de Madrid i els partits més importants ja han dit que no 
autoritzarien i no acceptarien un pacte per la pregunta, creu que per avançar feina i 
accelerar la decisió i la consulta, no només han de pressionar perquè es faci la 
consulta sinó que han de pressionar perquè la consulta es faci diguin el que diguin els 
dos partits majoritaris espanyols, que ja han dit el que diran, i per això ja ens podem 
anticipar als fets perquè ells ja s’han avançat. 
 
El que proposa la proposició és instar al govern de la Generalitat a promoure el 
referèndum al llarg del 2014, que posi la data i la pregunta i que es faci sí o sí, diguin 
el que diguin els de Madrid. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que tal i 
com ha dit el senyor Majó s’estan anticipant als fets i ells no es volen anticipar als fets, 
simplement perquè els hi sembla que és important que els fets segueixin l’ordre que 
han de seguir. 
 
Diu que és un procés que ha ser molt pulcre des de tots els punts de vista, 
democràticament, formalment, institucionalment, i per tant ells tenen clar que s’ha de 
fer d’acord amb allò que s’ha de fer.  
 
Reconeixen que han fet una esmena de substitució molt pobre en quant al que diu el 
text, però amb una gran riquesa, ja que és un text que acaba de ser debatut i derrotat 
en el Parlament de Catalunya, i no volen que es converteixin en textos debatuts i 
derrotats als municipis. 
 
Creuen que estratègicament no és gaire adequat i més quan en aquest moment,   
l’acord de quatre grups parlamentaris al Parlament de Catalunya (87 diputats i 
diputades), continuen estan d’acord amb el procés i amb el següent pas del procés, i 
entre els 87 diputats i diputades, hi han els tres representants del mateix Grup 
parlamentari del mateix partit polític que ha presentat avui la proposició. 
 
Com Ajuntament de Manresa s’ha de donar el suport amb allò que el govern i el 
Parlament està fent i en cap cas està incomplint amb allò a que s’ha dit que s’ha de 
fer. 
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En segon lloc, com Ajuntament de Manresa, donen suport a les iniciatives que la 
societat civil està prenent per continuar endavant amb el procés, des del punt de vista 
del conjunt de la ciutadania i com el fet que l’alcalde de Manresa hagi exercit un dels 
vots per la Independència. 
 
Creuen que com Ajuntament són els dos àmbits en els quals s’ha de treballar.       
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta que hi ha 
una proposició clara i una resposta clara. 
Diu que el compromís d’Esquerra amb la convocatòria es clar i és la base de l’acord 
d’estabilitat amb Convergència i Unió a nivell nacional.  
 
Estan d’acord amb la proposició del Grup municipal de la CUP on reclamen data i 
pregunta abans fe finalitzar l’any. 
En relació a l’esmena de CiU, diu que justament han tret la data de 2014 i és l’àmbit on 
ells han insistit més, ja que creu que la gent ja no pot aguantar més. 
Diu que s’està demanant democràcia en tots els àmbits. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran a favor de la proposició del Grup Municipal de 
la CUP. I votaran negativament l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU, per 
treure el punt clau del compromís de fer-ho abans del 2014. 
  
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que lamenten 
que el Grup municipal de Convergència es torni a refugiar en la incertesa i en 
l’ambigüitat. 
Creu que el que vol la gent és saber quan es farà la consulta, i en el cas que el govern 
espanyol no l’autoritzi, cosa que ja se sap que no l’autoritzarà, que pensem fer. 
 
Diu que és una llàstima que quan es doni aquesta casuística, que tots sabem que es 
donarà, que no siguin clars i transparents i no expliquin a la gent que pensen fer, quan 
i com. 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que el que és 
una llàstima és que no s’aprovi res en el Ple d’avui sobre aquest tema per la 
discrepància entre els grups que estan a favor del procés. 
Creu que s’ha de fer un pas més quan hi hagi clarament un incompliment. S’ha de tenir 
clar si realment es va amb el mateix objectiu i si existeix aquest incompliment. El 
Parlament de Catalunya té una majoria àmpliament qualificada a favor de seguir el 
procés i aquesta és la proposta del Grup Municipal de CiU. Acaba la intervenció dient 
que ells tampoc comparteixen avançar-se als fets i això voldrà dir que no s’aprovarà 
cap qüestió sobre aquest aspecte. 
  
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet l’esmena de substitució del Grup 
Municipal de CiU a la proposició 6.6 a votació, i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (3 
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 11 vots afirmatius (11 GMCiU). 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.6 a votació, i el Ple la rebutja per 19 vots negatius (11 
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC ) i 5 vots positius (3 GMERC,  i 2 GMCUP). 
 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la millora de la mobilitat i 

l’aparcament al barri de la Balconada. 
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Aquesta proposició ja ha estat debatuda i votada a l’inici de l’apartat de les 
proposicions, atès que s’ha fet el debat conjunt de les proposicions 6.1, 6.4 i 6.7. 
 
 
6.8 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP sobre la 

reforma de la Llei de demarcació i planta, que vol reorganitzar l’estructura 
judicial al nostre territori. 

 
Aquest punt, atès que hi havia compareixença, ha estat tractat amb anterioritat 
(després del debat i la votació de les proposicions 6.1, 6.4 i 6.7 –que s’han defensat 
conjuntament totes 3-, i abans del punt 6.11). 
 
 
6.9 Proposició del Grup Municipal d’ERC per establir l’itinerari del marge 

esquerre del riu Cardener, des de Manresa fins a Sant Joan. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“En els darrers anys, l’entorn del riu Cardener al seu pas per Manresa, s’ha anat 
configurant com un parc urbà de qualitat amb un gran potencial per desenvolupar-hi 
activitats. Aquest espai emblemàtic de l’Anella Verda, que en el seu àmbit més urbà és 
molt utilitzat pels ciutadans com a lloc de passeig, esportiu i de lleure, té la capacitat 
de funcionar, també, com a espai de connexió amb els municipis veïns, tant per 
vianants com per bicicletes. 
 
Les obres realitzades en els últims anys en el marge esquerre del riu Cardener en 
l’àmbit dels Panyos i el Pont Nou, permeten en aquests moments, transitar amb 
comoditat fins a l’inici del col·lector de salmorres, i arribar amb certes dificultats (degut 
a la presència de vegetació) fins a la resclosa de la Pirelli, i més endavant fins al 
torrent del Poal. En aquest lloc, el pas queda tallat, impedint la connexió amb el camí 
de l’altra banda del torrent, que permetria completar l’itinerari arribant al pas per sota 
de l’eix transversal i seguir direcció Sant Joan de Vilatorrada i el camí de les Torres. 
 
Atesa la minsa inversió necessària per fer la connexió abans descrita i tenint en 
compte la importància d’aquest enllaç per la permeabilitat de l’Anella Verda en direcció 
a Sant Joan, el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels següents 
acords: 
 
- Primer: fer els desbrossaments necessaris per assegurar el pas per vianants i 
ciclistes en el tram comprès entre l’inici del col·lector de salmorres i la resclosa de la 
Pirelli. 
 
- Segon: habilitar un pas per sobre del torrent del Poal, que permeti salvar-ne el 
desnivell i connectar els camins existents a les dues bandes. 

 
- Tercer: estudiar les actuacions necessàries per completar correctament l’itinerari fins 
al pont de Sant Joan en el moment en que hi hagi disponibilitat pressupostària.” 
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El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que 
presenten aquesta proposició tot i ser conscients de les actuals dificultats 
econòmiques per a qualsevol tipus de manteniment de les inversions i per a qualsevol 
ajuntament, però també és cert que deixar de fer manteniments a certes inversions, al 
final resulta més car. 
 
Creuen que el que es proposa es podrà fer donat el seu petit cost i diu que el fet de 
potenciar l’Anella Verda ens convertiria en una ciutat amb una gran singularitat i 
potencialitat. 
 
Explica que l’Anella Verda té la capacitat de combinar paisatge i ciutat i per això s’ha 
d’intentar continuar fent el manteniment i fent els desbrossaments necessaris per 
assegurar el pas en el tram comprès entre el col·lector de salmorres  fins el Torrent del 
Poal per poder travessar el pas cap a Sant Joan. 
 
L’alcalde fa constar que a la Junta de portaveus es va debatre la possibilitat de 
canviar l’encapçalament de la proposició, ja que hi van haver dubtes pel sentit del riu, 
si al marge dret o esquerre.  
 
El senyor Joan Vinyes, protaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que com a 
l’enunciat parlen del riu Cardener, han de tenir clar cap a on va el riu, per això parlen 
de la banda esquerre del riu Cardener, i si es mira des de Manresa cap a Sant Joan 
parlarien de la banda dreta. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, assenyala que s’ha 
de celebrar el fet que Esquerra Republicana presenti mocions concretes sobre temes 
de mobilitat, urbanisme i via pública, perquè hi ha hagut plens que deien que no tocava 
fins que s’aprovin els plans generals. 
Creu que és una feina que és pot fer en paral·lel i són unes mesures que es poden fer 
amb un cost baix i que econòmicament es podran assumir.  
 
Diu que votaran favorablement a la proposició. 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que els hi 
sembla una bona idea ja que la ciutat de Manresa i Sant Joan sortirien beneficats, però 
s’abstindran pel tema econòmic, ja que ara s’ha de donar prioritat a d’altres temes més 
importants. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el 
seu grup municipal recolza i votarà favorablement la proposició, ja que és positiu 
treballar en aquesta línia de millores de l’entorn de la ciutat. 
 
Insisteix en el fet de dir que els hi sembla perfecte que sigui el marge esquerre del riu 
Cardener des de Sant Joan fins a Manresa, no de Manresa a Sant Joan, i creu que 
hauria d’haver aquest canvi. 
  
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, diu 
que s’està treballant en l’entorn natural de la ciutat amb l’Anella Verda, que s’han fet 
petits passos. 
 
Explica que durant aquest any 2013 ja s’han fet diferents actuacions; col·locació d’una 
barana al cingle dels Esparvers per temes de seguretat, col·locació d’una alineació de 
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pedres sobre la riera de Rajadell per l’accés als Pous de Glaç, arranjament del camí 
des del Pont Vell fins el camí de la Font de Sant Pau, amb la millora del vial, desguàs, 
col·locació de pilones de fusta i evitar que sigui un aparcament. 
A la zona del Passeig del riu, a l’alçada de la Carpa del riu, col·locació de pilones de 
fusta, per separar l’espai del camí de la zona davant de l’estadi de futbol, col·locació 
de pilones i de guals que donava accés als cotxes al Parc del Cardener.  
 
Referent a l’Anella Verda i en relació al seu manteniment, diu que com que 
l’ajuntament no disposa de diners per fer contractacions externes, el manteniment el fa 
amb recursos propis, és a dir, una setmana al mes la brigada de Via pública es dedica 
a l’àrea rural de la ciutat. 
Amb la redacció del nou contracte de parcs i jardins ja s’ha incorporat la zona de 
l’Anella verda. 
  
En relació al tercer acord de la proposició, agraeix el fet el tema de la disponibilitat 
pressupostària, ja que s’està parlant d’una obra d’una certa infraestructura.  
 
Acaba dient que s’està treballant, que hi ha un Pla director de la Diputació de 
Barcelona sobre els espais fluvials i com ajuntament ja participem aportant tota la 
informació. 
Creu que des de l’Ajuntament de Sant Joan també es podria fer algun tipus d’actuació. 
 
L’alcalde, sotmet la proposició 6.9 a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
6.10 Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa de la Ràdio Televisió 

Valenciana (RTVV). 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 18 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Des d'Esquerra Republicana volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la 
decisió anunciada pel govern valencià de tancar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). 
 
El tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana és un atac al pluralisme 
informatiu contra una televisió publica de qualitat que es va crear l’any 1989 amb 
l’objectiu de garantir el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del 
valencià i com a element de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu 
tancament, la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, 
ja que el govern valencià també s’ha encarregat de censurar les emissions de l’altra 
cadena que operava en la nostra llengua al País Valencià, TV3. 
 
La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clarament induïda amb la 
finalitat d’ensorrar el gran mitjà comunicativament democratitzador en benefici 
econòmic i polític del sector privat afí als partits dels Governs de torn. 
 
Cal no oblidar que la responsabilitat de l’actual estat de fallida de RTVV és única i 
exclusivament dels successius governs del PP, que l’han gestionat d’una manera 
ruïnosa, a través dels directors generals que han anat nomenant al seu gust, i que han 
introduït comissaris polítics per manipular la informació  que eixia de RTVV al seu gust, 
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provocant que la major part de la societat valenciana deixara de sentir-se representada 
per un mitjà de comunicació que és seu. 
 
Sense uns serveis públics de mitjans de comunicació plurals, de qualitat, 
independents, rigorosos, professionals i al servei de la ciutadania no hi haurà ni 
benestar informativo-comunicatiu ni qualitat democràtica. 
 
El Govern popular valencià hauria d'acatar la sentència i readmentre els treballadors i 
treballadores de RTVV acomiadats. Recordar que la nul·litat de l'ERO està basant en 
la falta de criteris d'afectació i en la manipulació de les llistes d'afectats per tal 
d'acomiadar als treballadors per motius d'afiliació i proximitat política. 
 
Per acabar, manifestar el nostre suport als treballadors i treballadores de la Ràdio 
Televisió Valenciana i encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus 
mitjans de comunicació públics. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament de Manresa al tancament de 
RTVV per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la Generalitat, 
Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una sortida negociada per al 
manteniment de radiotelevisió valenciana. 
 
TERCER. Exigir que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable TV 
pública, independent,  plural i en valencià. 
 
QUART. Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director general i els 
membres del Consell d’administració saltant-se les Corts Valencianes. 
 
CINQUÈ. En el cas que l’actual govern valencià no tingui la voluntat per mantindre 
RTVV, exigir la dimissió i convocatòria d’eleccions a les Corts Valencianes per deixar 
pas a un nou govern que sí que mantingui una institució de tots els valencians i 
valencianes. 
 
SISÈ. Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la 
Presidència de la Generalitat Valenciana.” 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, explica que la Televisió 
Pública Valenciana va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de garantir el dret a la 
informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element de 
vertebració territorial del País Valencià. Diu que amb el seu tancament, la societat 
valenciana quedarà sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern 
valencià ja va censurar les emissions de TV3 al territori fent tancar els repetidors 
d’Acció Cultural del País Valencià. 
 
Comenta que amb l’anunci del tancament, els professionals del mitjà han posat al 
descobert la censura i la manipulació informativa en la que es veien obligats a treballar 
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per uns directors generals nomenats al gust dels successius governs del PP que l’han 
gestionat de manera ruïnosa. 
 
Diu que sense uns mitjans de comunicació públics plurals, de qualitat, independents, 
rigorosos i al servei de la ciutadania, la informació i la qualitat democràtica queden 
seriosament afectats. 
 
Per això proposen al Ple el rebuig al tancament i que s’insti al govern valencià a 
buscar una sortida negociada per al manteniment de la Ràdio Televisió Valenciana i 
exigir que aquest mitjà esdevingui una veritable televisió pública, independent, plural i 
en valencià. Finalment, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
 El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu 
grup votarà a favor de la moció. Entenen que, tot i que es vulgui fer passar per un 
conflicte laboral o pressupostari, en realitat es tracta d’una decisió profundament 
política. Diu que, a part del que es pugui fer amb aquesta moció, també diu que cal 
instar els treballadors i als valencians que creguin en l’aprofundiment dels canals 
democràtics perquè segueixin lluitant per tal que la Ràdio Televisió Valenciana sigui 
una veritable televisió pública, de qualitat, independent i, per tant que faci de servei 
públic. 
 
 
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi més intervencions sotmet a la 
proposició 6.10 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (3 GMPP) i 2 abstencions (2 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.11 Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a la querella contra l’Estat 

espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president de 
la Generalitat Lluís Companys i Jover i 47 representants polítics catalans 
més. 

 
Aquest punt, atès que hi havia compareixença, ha estat tractat amb anterioritat 
(després del debat i la votació de la proposició 6.8 i abans del punt 6.2). 
 
6.12  Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP de condemna 

dels naufragis a Lampedusa i per exigir responsabilitats als poders 
públics en assumptes d’immigració.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i la CUP, 
de 18 de novembre de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa (Itàlia) els passats 4 i 11 d’octubre de 2013, que 
han marcat un punt d’inflexió en les conseqüències de l’intent d’arribada d’immigrants a Europa. 
Primer, hi va haver un naufragi patit per més de 500 persones, es van trobar més de 339 
persones mortes i se’n van aconseguir salvar només 155. Només una setmana després hi va 
haver un segon naufragi que va afectar més de 250 persones, de les quals la majoria van ser 
rescatades, tot i que va provocar la mort de més de 34 persones, entre les quals 10 menors. 
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Atès que són centenars de persones que se sumen a les més de 1.500 persones que, segons 
les Nacions Unides, desapareixen cada any al Mediterrani fugint de les dificultats econòmiques 
i, cada vegada més, polítiques dels seus països buscant un futur millor en la idealitzada 
Europa. No es pot obviar el drama més proper que té lloc a les costes de l’Estret de Gibraltar, 
on aquest any han sucumbit més de dues-centes persones. 

 
És per això que els grups municipals que signen proposen  al ple municipal l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 

 
Primer: L’Ajuntament de Manresa condemna la lamentable notícia i demana una reflexió sobre 
les actuals polítiques migratòries i les seves conseqüències sobre els més desafavorits. 
Segon:  L’Ajuntament de Manresa exigeix  responsabilitats en  els  assumptes  d’immigració  i  
demana  explicacions  als poders públics, des de la Unió Europea, fins als estats membres, 
passant pels ajuntaments dels nostres municipis, exigint respostes a cada institució en funció 
del seu grau de responsabilitat en matèria d’immigració: 

• A  la  Unió  Europea  que  activi  les  mesures  necessàries per  finalitzar  amb aquests 
accidents i aturar els centenars de morts a la Mediterrània. 

• A l’Estat espanyol que prengui partit en polítiques migratòries ja que és destí de molts 
migrants que perden la vida cada any mentre creuen l’estret de Gibraltar 

• A la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya que advoqui perquè 
els processos migratoris no acabin de manera tràgica. 

Tercer: L’Ajuntament de Manresa destaca el valor les propostes que busquen revertir aquest 
fenomen, com la cooperació i el codesenvolupament, impulsades des del Fons Català, que 
ofereix l’espai de coordinació i concertació per a aquesta matèria als ajuntaments membres. 
 
Quart: L’Ajuntament de Manresa dóna suport als governs locals que promouen tant les 
relacions amb els països empobrits a través de projectes de cooperació al desenvolupament, 
com polítiques d’inclusió i cohesió social al municipi. 
 
 
La senyora Mercè Rosich, regidora delegada d’Acollida i Cooperació, manifesta 
que la proposició pretén fer ressò de la proposta impulsada pel Fons Català de 
Cooperació i Desenvolupament. 
Diu que els han mogut dos motius, sent el primer el sentiment de tristor per aquelles 
persones que han d’arriscar les seves vides o que les han perdut, amb l’esperança de 
fugir de la misèria i de l’opressió i el conflicte bèl·lic. I el segon motiu és per reflexionar  
per la tragèdia de Lampedusa i veure quin tipus de responsabilitat tenim davant 
d’aquests fets. 
 
 
Independentment de l’opinió de les persones sobre el tema de la immigració, ens hem 
d’esforçar per no passarnos de la ratlla del respecte de la vida, ja que la vida té un 
valor siguem d’on siguem i entendre que el fet de néixer al nord o al sud, no és un 
caprici, sinó que és un fet fortuït i depenent del lloc de naixement tenim unes 
oportunitats o unes altres. 
Els motius i les raons per fugir del país principalment és per la fam, l’accés a 
l’educació, l’explotació laboral, els conflictes bèl·lics, tot això per fugir de realitats que 
tenen a casa seva i els porta a sortir d’aquesta misèria, i opressió i de la mort que 
veuen a l’esquena quan estan enmig de conflictes bèl·lics. 
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Tot això els fa reflexionar sobre la realitat de la globalització i que la relació entre els 
països del nord i països del sud està molt vinculada, ja que el que està passant al sud 
també pot passar al nord. 
Manresa com a municipi, constantment vetlla per la cultura de la pau i treballa per la 
sensibilització dels ciutadans per explicar la realitat del que està passant al nord i al 
sud i fets com el de Lampedusa no es converteixin en fets lògics o naturals.   
 
Creuen que una de les formes més importants de la solidaritat i de la prevenció de la 
immigració il·legal és aquella que permeti a les persones viure dignament al país d’on 
son. D’entrada que tothom pogués viure en el seu país de naixement, per això 
defensen les accions de cooperació i de desenvolupament perquè des dels municipis 
es pugui arribar més enllà. 
 
Creu que la cooperació és una mesura per donar resposta a les necessitats bàsiques 
per existir; l’educació, la productivitat i així donar eines a altres països per defensar les 
seves realitats.   
 
Millorant la situació dels països del sud mantindrem i millorarem un equilibri a la nostra 
societat i això farà que des del nord siguem més conscients i compromesos amb els 
drets humans. 
 
Donada aquesta reflexió va demanar el consens dels altres grups polítics i demana el 
vot favorable a la proposició. 
 
La senyora M. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
els darrers fets ocorreguts a Lampedusa han de suposar un punt d’inflexió per tothom, 
tant pels ciutadans com pels governs. 
Diu que són fets que es produeixen amb molta freqüència, però que només ens 
assabentem quan hi ha un gran nombre de morts. 
Aquests fets estan passant molt a prop de casa nostra, concretament al mar 
Mediterrani, el nostre mar, el mar del sol, el mar de la bona dieta, el mar de les grans 
cultures de l’antiguitat, el mar entre dues terres de les quals d’una marxen els seus a la 
recerca d’una vida millor i l’altra una terra d’acollida, que no sempre els acull o no fa tot 
el possible perquè no passin desgràcies com aquesta. 
 
Com a persones o mediterranis que som, no podem mirar cap una altra banda perquè 
el Mediterrani tan meravellós, ja és el que té més cadàvers al fons del mar. 
 
Condemnen els fets i exigeixen als governs públics responsabilitats en polítiques 
d’immigració. 
Segons una recent informació de la Comissària Europea d’assumptes d’interior, la 
immigració és un dels instruments per prevenir la manca de ma d’obra a curt i llarg 
termini. La immigració ocupa un lloc destacat a l’agenda política de molts dels estats 
de la Unió Europea. 
Creu que Europa es troba amb un desafiament geogràfic, ja que la població activa 
disminueix, augmentant el nombre de persones grans, matèria en la qual la Unió 
Europea i els estats han d’avançar a una necessitat comuna i aplicar una única política 
d’immigració per a tota la Unió Europea.  
 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

100

Europa ha de crear un sistema comú i intel·ligent que respongui al desafiament que 
Europa afronta avui i en el futur per posar fi d’una vegada per sempre a aquesta 
desgràcia recent de Lampedusa. 
 
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que presenten 
aquesta moció pels motius explicats anteriorment, però volen aportar diversos punts 
per intentar que la Unió Europea, el regne d’Espanya o qui sigui posi fi o intenti pal·liar, 
dintre del possible i amb seus mitjans, aquesta manca de justícia social. 
Explica que podrien ser: 
-Prohibir l’aplicació de lleis a determinats socis europeus que penalitzen el rescat 
marítim, contradient les lleis internacionals d’auxili. 
-Reestructurar el fronter, ja que el que ha succeït a Lampedusa, el passat mes 
d’octubre, és una pràctica freqüent a la frontera sud del Mediterrani, tal i com 
denuncien diverses ONG. 
-Exigir que els països de la Unió Europea acompleixin els seus compromisos sobre el 
dret d’asil signat a la Convenció de Ginebra de 1951. 
-Derogar l’anomenada Directiva de la vergonya, que viola el dret internacional a 
circular lliurement i prohibeix a les persones expulsades tornar a Europa en cinc anys. 
-Exigir als socis membres que signin i ratifiquin la Convenció Internacional pels drets 
dels treballadors emigrants i les seves famílies, Convenció de la ONU. 
-Que el regne d’Espanya reformi l’actual Llei d’Estrangeria per regular l’entrada de 
persones d’acord amb el marc dels drets fonamentals, ja que l’actual Llei és la 
principal causa d’irregularitat administrativa entre les persones procedents dels països 
tercers.  
-Vetllar pel compliment dels drets fonamentals de les persones dels països de trànsit i 
exigir el compliment de les lleis de Protecció Internacional. 
-Revisar els convenis i acords de repatriació actual amb països de trànsit i canviar les 
actuals pràctiques.  
-Condemnar la vulneració dels Drets Humans perpetrats en països de trànsit, excepte 
les persones repatriades i significar la Convenció Internacional pels drets dels 
treballadors, migrats i les seves famílies. 
 
Creu que independentment de les voluntats hi ha d’haver accions polítiques amb 
temes tant sagnants com aquests on els humans hem acampat lliurement pel món 
durant anys, i ara tornem a posar barreres als més febles. 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que quan els 
van presentar la moció hi van trobar coses bones, van trobar a faltar moltes coses. Diu 
que aquesta moció en un altre context la podrien aprovar, però quan van veure qui la 
signava varen decidir que no donarien el suport de cap de les maneres,i que els únics 
que han fet referència a la Llei d’estrangeria ha estat el grup d’esquerra. 
 
Diu que aquesta gent va morir per culpa de la Llei d’estrangeria, per tant creuen que 
els grups que donen suport a la moció i que han creat, modificat i fins i tot alguns han 
endurit aquesta Llei d’estrangeria estan fent un exercici de cinisme polític d’un nivell 
al·lucinant i de cap de les maneres poden donar suport a la proposició. 
Lamenten les morts a Lampedusa i d’arreu del món per intentar accedir al dret més 
fonamental de tots que és el de viure on li sembli oportú, la resta de consideracions 
que es facin els hi sembla cínic, mentre es prohibeixi a les persones segons la seva 
procedència. 
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Agrairien que no es presentin mocions si no es volen canviar les lleis ja que l’únic que 
volen es netejar-se la consciència. 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que no creu 
que hi hagi ningú que no li faci repelús el fet que persones, dones embarassades, 
nens de mesos o persones grans morin a les aigües de la costa italiana, de l’estret de 
Gibraltar, o d’allà on sigui per un tema d’immigració, de fam, de política o de guerres. 
 
Partint d’aquesta base el tema de la immigració és un tema molt important, però més 
important per les persones que han d’emigrar. Diu que l’emigració ha existit sempre i 
s’ha de demanar responsabilitats i explicacions als governs dels països d’on marxen 
aquestes persones. Perquè el que no pot ser es que països del sud o de l’Àfrica, 
tinguin els problemes que tinguin, perquè el que està clar es què Europa no podrà 
suportar gaire més aquesta situació. 
 
Majoritàriament s’està parlant de països de l’Àfrica, majoritàriament governats per 
dictadors amb grans fortunes i no tenen cap mirament amb la població que s’està 
morint de gana. 
 
Totes les competències que han de tenir els ajuntaments per intentar que aquestes 
persones no malvisquin i tinguin unes mínimes condicions que no les tenen als seus 
països per culpa dels governants, són els ajuntaments els que al final han d’intentar 
ajudar a aquestes persones, que al cap i a la fi no tenen cap culpa del que està 
passant. 
 
No entén que els grups municipals signants de la proposició són els que han fet la Llei 
d’estrangeria i han tractat la immigració d’una manera que no és l’adequada.  
 
L’alcalde sotmet a la proposició 6.12 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius 
(11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP), 2 vots negatius (2 GMCUP) i 2 
abstencions (2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
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9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38, 39, 40,  
41 i 42, que corresponen a les sessions dels dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 
5 de novembre,  respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 38, 39, 40,  41 i 42 , que corresponen a les 
sessions dels dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre, respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció dels acords que es 
relacionen a continuació: 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

14-10-2013 
Parlament de 
les 
Illes Balears  

Presidència del 
Parlament de les Illes 
Balears 

Moció de suport dels GM d’ERC, CiU, CUP i PSC 
a la vaga dels docents balears per l’escola 
pública i de qualitat.(Ple 19-09-2013) 

25-10-2013 Generalitat de 
Catalunya 

Departament de la 
Presidència 

Proposició del GMERC per a l’aturada definitiva i 
desmantellament del projecte Castor. 
(Ple 17-10-2013) 

13-11-2013 Ministeri de 
Justícia 

Directora del Gabinet 
del Ministre 

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

13-11-2013 Generalitat de 
Catalunya Secretaria del Govern 

Proposició del GM d’ERC per a l’aturada 
definitiva i desmantellament del projecte Castor. 
(Ple 17-10-2013) 

15-11-2013 Generalitat 
Valenciana 

Secretaria autonòmica 
d’Organització, 
Coordinació i Relacions 
Laborals 

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

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

tancament del camp de rugbi del Congost. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 15 de novembre de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Una vegada realitzat el tancament del camp de rugbi a la zona del Congost.  
Quin ha estat el cost del mateix?  
Amb càrrec a quina partida pressupostària s'ha realitzat?” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 
manifesta que l’actuació que s’ha fet al camp de rugbi de la zona del Congost no és el 
tancament del camp, sinó que el que s’ha fet és plantar-hi grama. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 12, de 21 de novembre de 2013 
 

103

L’import de l’actuació ha estat de 14.850,00 euros més IVA i la partida a la que s’ha 
carregat és la 3411.226.09 d’Esports.    
 
 
11.2 Pregunta del Grup Municipal de PxC, de 13 de novembre de 2013, sobre la 

convocatòria d’ajuts al lloguer per part de FORUM, S.A. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 13 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació amb la convocatòria d’ajuts al lloguer, oberta del 18/3 al 30/4 de 2013 per 
part de FORUM, SA, en què es van presentar 268 sol·licituds; 246 han obtingut una 
resolució favorable i 22 no compleixen requisits. 
 
 De les 246 sol·licituds favorables : 
 
- De quantes en són beneficiaris autòctons ? 
- De quantes en són beneficiaris immigrats ? 
- Quin es l’import que cobraran o han cobrat els beneficiaris ?   
- De quants habitatges de lloguer disposa l’empresa  FORUM, SA  actualment? 
- Quants habitatges han estat llogats a autòctons  l’any en curs? 
- Quants habitatges han estat llogats a immigrants l’any en curs?” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor d’Hisenda i Governació i president de la 
societat municipal FORUM, S.A., respon que respecte els beneficiaris, els quals són 
persones que viuen a la ciutat de Manresa, és cert que han estat 246. Diu que la 
mitjana anual de l’ajut és de 2.304,31 €, que representen 192,02 € mensuals. 
 
Respecte a la segona qüestió, diu que en aquests moments l’empresa FORUM, S.A. 
gestiona 343 pisos i al 2013 n’ha llogat 74 a ciutadans de Manresa. 
 
 
11.3 Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 21 de novembre de 2013, sobre 

les actuacions previstes per evitar atropellaments a la Ctra. Santpedor, a 
l’alçada del parc de l’Agulla. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 15 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“1. Quines actuacions hi ha previstes per evitar que es repeteixin els atropellaments a 
la Carretera de Santpedor a l’alçada del parc de l’Agulla?” 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora de Seguretat Ciutadana, suposa que l’interès 
de la pregunta ve perquè es va produir una víctima mortal per un atropellament que hi 
va haver en aquesta zona. Diu que, malauradament, a la ciutat s’han produït altres 
atropellaments a part d’aquest també amb víctimes mortals. 
 
Assenyala que l’interès de portar a terme actuacions per evitar els atropellaments l’han 
tingut sempre i diu que l’objectiu 0 és l’objectiu primordial en aquest tema. Diu que en 
qualsevol circumstància que es derivi de seguretat vial sempre parteixen de 
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l’autocrítica, de la valoració dels elements que no s’han fet evitar aquella situació, però 
sobretot de la reflexió per poder actuar. Diu que la reflexió que fan és profunda i sovint 
han de partir de l’anàlisi de diferents factors: 
 
En primer lloc, el que fan és valorar les causes de l’accident, recollir testimonis, 
reconstruir els fets, presa de fotografies, contrastar les diferents declaracions, etc.  
 
També analitzen les dades d’accidentalitat i, en aquest cas concret, dels 
atropellaments en el lloc concret de l’accident, si se n’haguessin produït. Diu que en 
aquest punt no n’hi ha hagut i per això no s’ha pogut contrastar les diferents causes 
que l’haguessin provocat, aquest i els anteriors.   
 
A més, analitzen les possibles infraccions que es produeixen en aquell indret, com per 
exemple si se supera la velocitat reglamentària (diu que en aquest tram concret la 
velocitat està limitada a 50 km/h). També estudien si es creua habitualment, o no, per 
un lloc autoritzat i el volum de persones creuen. 
 
Comenta que també es té en compte la titularitat. Diu que el lloc on es va produir 
l’atropellament al qual fa referència la pregunta és el punt quilomètric 2,371. Assenyala 
que aquí hi ha la intersecció de dues carreteres, una de titularitat de la Diputació i 
l’altra de titularitat de la Generalitat, per la qual cosa, a data d’avui, encara no se sap 
exactament si el lloc de l’accident és de propietat de la Diputació o de la Generalitat. 
 
Altres qüestions que han analitzat abans de proposar mesures han estat si els 
accessos per als vianants es poden reforçar amb senyalització, i si això està a les 
mans de l’Ajuntament de Manresa per poder actuar d’immediat.  
 
A la vegada, s’ha mirat si es poden millorar aquests accessos reduint la longitud en 
distància. Diu que el camí de les Aigües té una longitud de 792 m des de la Ctra. de 
Santpedor fins al Parc de l’Agulla, i un suposat camí en línia recta des del Parc de 
l’Agulla fins a la Ctra. de Santpedor, a l’inici del camí de les Aigües, té una longitud de 
489 m. Diu que això és una diferència de 303 m. 
 
Assenyala que han analitzat altres punts de la ciutat amb circumstàncies similars i han 
comparat les dades de sinistralitat d’uns i altres, els usos (si són en itineraris escolars 
o itineraris ocasionals...). 
 
Diu que ha llegit que el govern no ha escoltat les diferents propostes que els han fet, 
no directament però sí als mitjans de comunicació. Diu que sí que les han llegit perquè 
els interessa i respecten les opinions de tothom, però sobretot el que els ha cridat 
l’atenció és el raonament d’aquestes propostes. Per exemple, diu que un dels 
raonaments per justificar que es posi un semàfor és que uns veïns del Poal han de 
travessar una carretera per arribar fins el Parc de l’Agulla. Diu que és cert, però que 
això està així ara i fa 2 o 3 anys enrere, però diu que també és cert que això mateix els 
passa als veïns del Xup, de la Catalana, de Viladordis, etc.  
 
Per això, diu que cal tenir en compte tots aquests factors a l’hora d’emetre una 
proposta. Assenyala que ja tenen la resposta a tots aquests interrogants i l’anàlisi que 
han comportat, i també tenen una proposta que han elaborat conjuntament entre 
Mobilitat i Policia Local, la qual podran presentar en breu en la Ponència de Mobilitat, 
espai en el qual podran acabar de definir les actuacions que podran dur a terme, 
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algunes de caire immediat i altres a mig termini, així com les que pugui fer directament 
l’Ajuntament i les que hagi de fer l’Administració que li correspongui. 
  
 
11.4 Pregunta del Grup Municipal de PxC, de 19 de novembre de 2013, sobre el 

mal estat d’un tram del pont de Sant Francesc. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 19 de novembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“En referència al pont de Sant Francesc per la part que toca amb l'Hotel Pere III, la 
vorera de pas de vianants es troba en un estat precari que corre perill d'enfonsament i 
que afectaria el transit rodat que passa per sota del pont. 
 
Des de el nostre grup municipal preguntem: 
 
Per quins motius s'ha enfonsat aquest tram de pont? 
 
Hi ha més parts afectades en l'estructura del pont? 
 
Te l'equip de govern la intenció de canviar la barana del pont, ja que es troba en tant 
mal estat?” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
explica que els motius pels quals s’ha enfonsat el pont és per l’aparició d’unes fissures 
que han fet que entrés aigua i, per tant, s’ha malmès la part de voladís que és 
pròpiament vorera i no pas l’estructura del pont. 
 
Sobre si es té la intenció de reparar-ho, diu que el que s’ha fet és requerir a 
l’Administració titular, la Generalitat de Catalunya, i la resposta que s’ha obtingut és 
que en pocs dies iniciaran una intervenció de reparació. 
 
 
 
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i 
correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 


