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ACORD D’INVESTIDURA I GOVERNABILITAT A MANRESA 
 
 

PREÀMBUL 

 
 
Els resultats de les eleccions municipals del 24 de maig han modificat sensiblement la 
configuració del nou Ajuntament de Manresa. Per això, reunits els representants de CiU, d'una 
banda, i d'ERC, de l'altra, coincidim en la necessitat de compartir nous reptes per aprofundir en 
les polítiques locals, que permetin establir un acord per garantir la governabilitat de la ciutat 
des dels principis de la justícia social, el bé comú, la participació, la cura de l’espai públic, el 
desenvolupament econòmic i la projecció de Manresa, segons els àmbits següents: 

1. Polítiques socials i per a la igualtat 

2. Participació ciutadana i transparència 

3. Polítiques de promoció econòmica i foment de l’ocupació 

4. Impuls del Centre Històric 

5. Millora de la mobilitat i l’espai públic 

I un Acord municipal de suport al procés nacional. 

 

 

 
 
I en prova de conformitat ho signem, a Manresa, el dijous 11 de juny de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentí Junyent Torras                     Pere Culell Oliveras 
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A) ÀMBIT PROGRAMÀTIC 

1. POLÍTIQUES SOCIALS I PER A LA IGUALTAT 

Estem patint les greus conseqüències d’una crisi econòmica que ha posat a moltes 
persones al llindar de l’exclusió social. Per això, el nostre primer objectiu ha de ser vetllar 
perquè tots els ciutadans i les ciutadanes de Manresa puguin viure dignament.  

• Crear una Taula del tercer sector amb la participació de totes les entitats vinculades i 
els tècnics i grups municipals, amb la finalitat d’elaborar un pla estratègic transversal, 
en un termini de 6 mesos, per planificar, coordinadament, les polítiques d’igualtat i les 
ajudes a les persones amb necessitats per tal que es puguin maximitzar els recursos, 
evitant duplicitats. 

• Elaborar un Programa contra la pobresa infantil, ja per al curs 2015-2016, amb 
l’objectiu de detectar i solucionar el problema de la fam a Manresa, especialment 
entre els infants, buscant noves estratègies, també, fora del curs escolar. 

• Afrontar les polítiques d’accés a l’habitatge amb les següents accions: 
- Actualitzar de manera immediata el Pla local d’habitatge per ser aprovat abans 

d’acabar el 2015. 
- Implementar les mesures necessàries per tal que els bancs i altres empreses posin 

al mercat de lloguer social els habitatges en permanent desocupació, detectats en 
el Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els 
habitatges desocupats en situació anòmala, i sancionar aquells que l’incompleixin. 

- Ampliar els convenis entre la SAREB i l’Agència Catalana de l’Habitatge per tal de 
mobilitzar el seu parc d’habitatges desocupats. 

- Reestructurar l’empresa municipal FORUM per tal que sigui una eina eficaç per 
assolir tots aquests objectius, en programes de mediació per a lloguers socials i 
d’Aval lloguer amb l’objectiu d’assolir 100 habitatges de lloguer social abans d’un 
any. 

• Augmentar els recursos destinats a fer front a la pobresa energètica amb l’objectiu de 
donar resposta a tots els casos que es determini que són necessaris. 

• Crear un Banc de recursos socials i tècnics, conjuntament amb les entitats del tercer 
sector. 

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA 

La transparència en les dades i actuacions municipals, l’actitud oberta, escoltar els 
ciutadans i ciutadanes i mantenir canals permanents de participació seran components 
indispensables per la qualitat democràtica de l’Ajuntament que volem impulsar. 

• Elaborar un Pla de Ciutat 2015-2019, que ha de marcar les prioritats i direccions de 
govern de l’Ajuntament de Manresa durant la legislatura actual i que ha de ser 
treballat i debatut amb l'objectiu de cercar la màxima sintonia entre la ciutadania, les 
entitats i l’administració. El document serà presentat el gener de 2016. 
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• Fomentar uns pressupostos participatius, començant pel capítol de les inversions i, 
progressivament, ampliant la participació de tots els ciutadans en el debat 
pressupostari, a partir de la redacció del Pla de Ciutat. 

• Aplicar la nova Llei de transparència a tota la gestió municipal. 

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L’OCUPACIÓ  

Manresa ha de refermar el seu lideratge com a motor econòmic del Pla de Bages i per això 
treballarem per generar activitat i ocupació, i cercarem la col·laboració dels municipis del 
nostre àmbit territorial. 

• Reeditar el Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social, reforçant 
les actuacions afavoridores de la cohesió social i la projecció i el desenvolupament de 
Manresa. 

• Crear una Taula multisectorial per implementar les accions del Pacte de ciutat per 
promoure l’ocupació. 

• Proposar als municipis del Pla de Bages un acord entre administracions, representants 
de treballadors i empreses i entitats per afrontar la reindustrialització i el foment de la 
ocupació, de manera col·laborativa. 

• Elaborar un Pla industrial integral de la ciutat, amb l’objectiu de generar més activitat 
econòmica i crear nous llocs de treball. 

• Reconvertir l’estructura de la Fundació Fira Manresa, fins i tot el seu nom, per tal de 
transformar-la en un ens públic encarregat de: 
- Impulsar l'execució del Pla estratègic Manresa 2022, prioritzant aquelles accions 

que tinguin un impacte econòmic més positiu per a la ciutadania de Manresa, com 
també la captació de turisme internacional i les activitats de formació i pensament. 

- Gestionar, de manera professionalitzada, el comerç de la ciutat i oferir serveis de 
comercialització, comunicació i promoció conjunta, amb la participació de les 
associacions de comerciants. 

• Fomentar la col·laboració del CIO i del CEDEM dins la nova Fira Manresa, per tal de 
guanyar sinergies. 

• Crear, dins l’Oficina d’Activitat Econòmica, la figura del Tutor d’empresa, que vetlli 
perquè les persones i empreses que vulguin obrir una activitat tinguin un 
acompanyament des de l’administració. 

4. IMPULS DEL CENTRE HISTÒRIC  

El Centre Històric és una peça fonamental per aconseguir una ciutat viva i atractiva, i 
necessita la suma de les màximes complicitats per recuperar la seva funció de centralitat i 
de representativitat local. 

• Designar un comissionat que lideri un equip interdisciplinari per afrontar, de manera 
transversal, la gestió del Centre Històric, a l’empara del Pacte de Ciutat. 
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• Redactar, en el marc del Pla de Ciutat, un bloc específic que incorpori les actuacions 
per a la rehabilitació i promoció d’habitatge, la millora de l'espai públic i 
l'accessibilitat, la mobilitat, els programes socials, de foment de la vida comunitària i 
de promoció de l’activitat econòmica al Centre Històric. 

• Assajar noves fórmules com els convenis entre propietaris i promotors, concessions 
d’ús i gestió i cooperatives d’habitatge amb l’objectiu d’ampliar el mercat amb una 
vintena d’habitatges anuals al Centre Històric. 

5. MILLORA DE LA MOBILITAT I L’ESPAI PÚBLIC 

En el marc del grup de treball de seguiment del pacte CiU-ERC ens comprometem a 
resoldre amb diligència l’aprovació del POUM en complicitat amb el màxim de formacions 
polítiques i, al mateix temps, plantejar actuacions decidides en la gestió de la mobilitat i la 
millora de l’espai públic. 

• Treballar intensament per a l’aprovació provisional del POUM, amb el màxim consens 
polític i social, abans de finalitzar el 2016. 

• Mantenir la comissió de seguiment del POUM amb totes les forces polítiques 
representades al ple municipal. 

• Avançar en la millora de la mobilitat de la ciutat i el foment del transport públic 
prioritzant les següents actuacions: 
- Millora la connexió entre el carrer Guimerà i el Passeig amb la plaça Sant 

Domènec. 
- Implantar el carril bus a la carretera de Vic i iniciar la redacció del projecte per 

transformar-lo en un vial més amable per als ciutadans. 
• Realitzar una auditoria, durant els primers sis mesos de mandat, per tal de detectar, 

prioritzar i calendaritzar les actuacions més necessàries en col·laboració amb les 
entitats veïnals. Aquesta auditoria ha de permetre executar un pla de xoc per al 
manteniment dels barris. 
 

ACORD MUNICIPAL PEL PROCÉS NACIONAL 

Finalment, i amb l’objectiu de disposar d’un estat propi, la República Catalana, que farà 
possible millorar el benestar dels manresans i manresanes, els grups sotasignants 
assumeixen els següents compromisos i manifesten la voluntat d’incorporar-hi les altres 
formacions polítiques del consistori. 

• Comprometre’s amb la convocatòria del 27S, i a tot allò que se n’esdevingui, en 
lleialtat amb el Parlament de Catalunya. 

• Realitzar el pagament dels tributs municipals a l’Agència Tributària de Catalunya. 

• Signar els compromisos de l’Assemblea Nacional Catalana, ara com a càrrecs electes. 
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B) ACORDS 

PRIMER.- Els regidors de CiU i d’ERC es comprometen a votar a favor de la investidura de 
Valentí Junyent i Torras com a Alcalde de Manresa en el Ple de constitució de la nova 
corporació municipal. 

SEGON.- Els grups municipals de CiU i ERC expressaran l’estabilitat del pacte votant també així 
com el cartipàs, el possible nou personal de lliure designació i els representants institucionals a 
patronats, empreses i altres òrgans externs, previ debat compartit. 

TERCER.- Els grups municipals de CiU i ERC garantiran l'estabilitat del govern de la ciutat de 
Manresa. L'acció del govern es basarà i serà coherent amb les prioritats pactades per ambdues 
parts en aquest acord o que hauran estat prèviament consensuades en els òrgans que també 
preveu aquest acord. 

QUART.- Per fer el seguiment dels termes d’aquest acord i garantir el seu compliment, es 
constituiran els següents protocols i òrgans de funcionament intern: 

a) Grup de treball pel seguiment del pacte  

1. Objectiu: avaluació i seguiment amb caràcter permanent del compliment dels acords 
signats en l’Acord d’Investidura i Governabilitat.  

2. Periodicitat: amb caràcter quinzenal o per indicació de les presidències de qualsevol 
dels dos grups municipals.  

3. Participants: els representants dels grups municipals de CiU i ERC i d’altres que, per 
mutu acord, es considerin convenients. La composició del comitè serà paritària entre 
les dues formacions polítiques . 

b) Grup de treball pressupostari 

1. Objectiu: analitzar l’evolució de l’execució pressupostària (ingressos i despeses), l’estat 
d’execució dels acords en aquesta matèria i l’evolució i l’estat de la tresoreria.  

2. Periodicitat: mensual.  

3. Participants: responsables de la regidoria d’Hisenda i representants dels dos grups 
municipals de manera paritària. 

CINQUÈ.- En tots els aspectes que no afectin l'acció de govern ni l'acord d'estabilitat, i en els 
àmbits en què no s'hagi arribat a un consens en els grups de coordinació i de treball, els grups 
municipals de CiU i ERC tindran plena llibertat d'acció política i posicionament.  

SISÈ.- El grup de treball de seguiment del pacte valorarà la continuïtat de l’acord de govern i la 
possibilitat, si escau, de la posterior incorporació de regidors i regidores d’ERC al govern 
municipal. 


