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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 11 i 12, que corresponen
a les sessions del Ple de la corporació dels dies 19 i 25 d’octubre de 2017,
respectivament.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 8990, 26 d’octubre de 2017,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2017, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9290, de 6 de novembre de
2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde el dia 7
de novembre de 2017.

2.3

Donar compte de l’informe d’homologació dels Plans d’Actuació Municipal del
Correfoc i del Castell de Focs per part de la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.

2.4

Donar compte de la resolució del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de
data 13 de novembre de 2017, sobre establiment de l’horari de funcionament
de les Oficines del Registre General de Documents de l’Ajuntament de
Manresa el dia 7 de desembre de 2017 i durant el període de Nadal i Reis
2017-2018.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió
plenària ordinària del mes de desembre de 2017.

4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
per import de 15.681,60 € en concepte de l’execució dels treballs de la 2a fase
de reparació del paviment en mal estat dels laterals del primer tram del Passeig
de Pere III.
5.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

5.1

Regidoria Delegada d’Ocupació i Emprenedoria

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les
Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur en
el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018
de la Diputació de Barcelona.
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5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de la
convocatòria per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació
d’empreses (5a edició).
6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria Delegada de Cultura i Joventut

6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 12a
edició del Premi de Fotografia “Memorial Modest Francisco”.
6.2

Regidoria Delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, i escau, del conveni regulador de l’encàrrec de
gestió de determinades activitats de protecció de la salut a favor de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya.
6.3

Regidoria Delegada d’Ensenyament i Universitats

6.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de les
llars d’infants municipals, curs 2017-2018.
7.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

7.1

Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

7.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament previst
dins l’aplicació pressupostària 9128 63200 FEDER Manresa 2022-Edificis i
altres construccions.
7.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les aplicacions
pressupostàries 3343 48920 – Promoció Teatre, Música i Dansa i 23132 48920
- Cooperació Tercer Món, relatives a subvencions nominatives.
7.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament previst
en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00 Gestió urbanística-Inversions en
terrenys.
7.1.4 Dictamen sobre provació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 20/2017, dins el pressupost municipal vigent.
7.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord plenari de 17
de novembre de 2016, de posada a disposició a favor de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Ensenyament) d’un immoble de titularitat municipal,
per a la construcció d’un equipament escolar (Escola Les Bases).
8.

PROPOSICIONS

8.1

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del regidor
Miquel Davins Pey en relació als consellers i conselleres infantils.
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8.2

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del regidor
Miquel Davins Pey, en relació a les polítiques inclusives de Salut Mental a
Manresa.

8.3

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, C’s, DM i del regidor
Miquel Davins Pey sobre els comptadors telegestionables.

8.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a la República i a les preses
polítiques

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores
delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

11.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 46, 47, 49 i 50, que corresponen a les sessions dels dies 10, 17, 24 i 31
d’octubre de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic
núm. 43, del dia 19 de setembre de 2017.

12.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Informa que abans de començar amb els assumptes relacionats a l’ordre del dia llegirà
la Declaració del Govern de CDC – ERC i dels Grups Municipals de la CUP, DM i del
regidor Miquel Davins Pey, per la llibertat de les preses i els presos polítics, que es
transcriu a continuació:
“El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons
públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament
de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya i en va ordenar la recerca i captura
internacional pel President Puigdemont i quatre consellers que es troben a Brussel·les.
Així mateix, el passat dia 9 de novembre el Tribunal Suprem va decretar presó
condicional sota fiança de 150.000 euros per a la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell. També va ordenar presó eludible amb una fiança de 25.000 euros pels
membres de la mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet,.
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Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart –que avui compleixen un mes a la presó-, o
contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9-N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat
Espanyol.
Des d’aquest consistori, sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís de Manresa amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és
ferm i innegociable.
Per això, l’Ajuntament de Manresa aprova la següent:
DECLARACIÓ
Reiterar el suport de l'Ajuntament de Manresa a la República Catalana i
manifestar el compromís del consistori per fer costat a les institucions del país
en el camí per aconseguir la seva proclamació efectiva.
Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras.
Expressar el ple suport a la Presidenta i la Mesa i al Parlament de Catalunya,
que s’han vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de
l’article 155 de la CE.
Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
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Acordar que, mentre hi hagi presos i preses polítiques, l’ajuntament penjarà un
llaç groc a la façana de l’edifici consistorial (plaça Major, 1) per reivindicar-ne
l'alliberament.
Manresa, 16 de novembre de 2017”
Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia.
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 11 i 12, que
corresponen a les sessions del Ple de la corporació dels dies 19 i 25
d’octubre de 2017, respectivament.

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes
núm. 11 i 12, que corresponen a les sessions del Ple de la corporació dels dies 19 i 25
d’octubre de 2017, respectivament, que s’han entregat als regidors i regidores,
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a
formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 25 membres
presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 8990, 26 d’octubre de
2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
18/2017, dins del Pressupost municipal vigent.

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

“
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització, perquè informi sobre aquest expedient de modificació
de crèdits.
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que l’expedient de modificació de crèdits número 18/2017, fa referència a un canvi de
partides per un import total de 55.309,98€, dels quals 42.600,13€ són per majors
ingressos.
Tot seguit passa a donar-ne compte del seu detall:
- 3.500,00€ d’increment pel Casal de Nadal als Centres oberts i la Kampana,
per la partida pressupostària de –Centres oberts. Altres despeses diverses i 3.000,00€
d’increment per complementar la partida d’aliments dels Centres oberts per poder
cobrir tot l’any. Es financen amb un estalvi corresponent a la partida de Centres oberts.
- Un reforç de 1.009,98€ per fer front a les gratificacions del departament
d’Esports, amb motiu del Campi qui Jugui, per la Cursa dels 10 Km i del Campionat
Special Olympics, per al Cross escolar i pels partits de bàsquet professional de la Lliga
LEB, que es financen amb partides del propi departament d’Esports.
- Una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per import de
38.100,13€, a l’objecte de subsidiar el tipus d’interès del préstec d’inversions per a
l’any 2017 i per un import d’1.000.000,00€.
- Uns majors ingressos pel conveni de col·laboració amb la Caixa, per finançar
la realització d’activitats de foment de la lectura, informació i autoaprenentatge a les
biblioteques públiques de Manresa, per un import de 4.500,00€.
- Un canvi de l’aplicació pressupostària per import de 5.800,00€ per unes
despeses derivades del manteniment de les escoles de primària, finançat amb
recursos de les pròpies partides dels Centres d’educació infantil i primària.
- Una sèrie d’ajustos de partides pressupostàries del Capítol I que fan
referència a gratificacions de diferents departaments, així com ajustaments entre
partides del mateix Capítol I per l’estructura General d’Ocupació, on faltaven
10.000,00€, i un reforç de 1.000,00€ de la partida pressupostària de vestuari de salut
laboral. Aquests ajustos entre capítol I sumen un total de 42.000,00€.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9290, de 6 de novembre
de 2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent
d’alcalde el dia 7 de novembre de 2017.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
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“PRIMER. Que el dia 7 de novembre de 2017, amb motiu de l’absència temporal de
l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament
pel primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy Guàrdia, que substituirà amb caràcter
d’alcalde accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy
Guàrdia.
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
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim jurídic del sector públic.
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.”
Donar compte de l’informe d’homologació dels Plans d’Autoprotecció per
les activitats del Correfoc i Castell de focs per part de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya.

2.3

El secretari presenta l’informe d’homologació dels Plans d’Autoprotecció per les
activitats del Correfoc i Castell de focs, de 9 de novembre de 2017, el qual es transcriu
a continuació:
“Informe
Que s’emet en relació amb els Plans d’Autoprotecció per les activitats del “Correfoc” i
“Castell de focs”, respectivament i que es fonamenta en els següents:
Antecedents
1. Que la Sra. Montserrat Cambray, tècnica de Protecció Civil de l’Ajuntament de
Manresa, va redactar el Pla d’Autoprotecció per l’activitat del Correfoc i el Pla
d’Autoprotecció per l’activitat de l’espectacle pirotècnic “Castell de focs”,
respectivament.
2. Que les dues activitats referides en el punt anterior es desenvolupen dins el
programa d’actes de la Festa Major i organitzades ambdues per l’Ajuntament
de Manresa, de tal forma que, com a titular de l’activitat, li correspon la
redacció i tramitació dels plans esmentats.
3. Que el dia 28 de juliol de 2017 es va registrar en la plataforma Hermes, de la
Direcció General de Protecció Civil, el Pla del Correfoc (número d’assentament:
INT/PAU/0363/2017), el qual es va homologar amb avaluació tècnica favorable,
el dia 29 d’agost de 2017.
4. Que el dia 1 d’agost de 2017 es va registrar en la plataforma Hermes, de la
Direcció General de Protecció Civil, el Pla del Castell de Focs (número
d’assentament: INT/PAU/0369/2017), el qual es va homologar amb avaluació
tècnica favorable, el dia 2 de setembre de 2017.
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Raonaments jurídics
1. Conforme l’Annex A, punt K, del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, els dos plans
d’autoprotecció estan inclosos dins de les activitats i centres d’interès per a la
protecció civil de Catalunya.
2. Que en les dues tramitacions a les quals es refereix aquest informe, s’ha seguit
el procediment reglat per la seva elaboració, tramitació i aprovació,
expressament regulada als articles 20 i 21 del Decret 30/2015, de 3 de març.
Consegüentment, dels precedents fonaments de fet i de dret, resulta que s’han
complert els tràmits legalment fixats per l’aprovació dels plans de referència, els quals,
com s’ha indicat, han estat homologats per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.
De resultes de tota la informació continguda en aquest escrit, es proposa donar
compte al Ple de la Corporació de l’homologació dels plans esmentats.”
Donar compte de la resolució del regidor delegat d’Hisenda i
Organització, de data 13 de novembre de 2017, sobre establiment de
l’horari de funcionament de les Oficines del Registre General de
Documents de l’Ajuntament de Manresa el dia 7 de desembre de 2017 i
durant el període de Nadal i Reis 2017-2018.

2.4

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Establir l’horari de funcionament de les oficines del Registre General de
documents de l’Ajuntament de Manresa durant les dates que s’especifiquen a
continuació:


Dia 7 de desembre de 2017



Dies 27, 28 i 29 de desembre de 2017



Dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018

Registre Central

Ubicació

Horari

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça Major, 1

De 8.30 a 15 h

Registres Auxiliars

Ubicació

Horari

Oficina d’Atenció Tributària

Plaça Major, 6

Serveis a les Persones (Edifici
Infants)

Ctra. de Vic, 16

Serveis a les Persones (Edifici
Casino)

Passeig Pere III, 27

Servei de Seguretat Ciutadana

Carrer

Oficina
(OAE)

d’Activitat

Econòmica

del

Bruc,

33-35,

De 8.30 a 14 h
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(Edifici La Florinda)

primera planta.

Servei d’Organització i Recursos
Humans (Edifici La Florinda)

Carrer del Bruc,
tercera planta.

Servei d’Ocupació i Universitat
(Edifici Casa Caritat – CIO)

Plaça Cots, 5

Servei d’Emergències i Protecció
Civil (Edifici Palau Firal)

Polígon
Industrial
Els
Dolors, carrer Castelladral 57

33-35,

Segon. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, i
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les
prescripcions de la present resolució.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple de la corporació en la propera
sessió que tingui lloc.”
A continuació l’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per tal que es comenci amb
les sol·licituds de compareixença davant de la resta de punts de l’ordre del dia,
concretament les intervencions en les proposicions 8.1, 8.2 i 8.3.
Així mateix, informa que el Grup Municipal de la CUP ha retirat la Proposició 8.4
de suport a la República i a les preses polítiques.

8.

PROPOSICIONS

Es fa constar que els senyors Jordi Serracanta Espinalt, Marc Aloy Guàrdia i Jordi
Garcés Casas, dels Grups Municipals de CDC, ERC i la CUP, s’absenten de la sessió
durant el desenvolupament del punt 8.1 de l’ordre del dia, per assistir a la manifestació
convocada a dos quarts de vuit a la Plaça Major.
8.1

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey en relació als consellers i conselleres infantils.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM
i del regidor Miquel Davins Pey, de 13 de novembre de 2017, que es transcriu a
continuació:
“Atès que el 20 de novembre és el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb entitats de la ciutat, organitza
actes i activitats al voltant d’aquesta diada des de l’any 2012 per tal de donar a
conèixer i sensibilitzar la ciutadania de la ciutat sobre la Convenció dels Drets dels
Infants aprovada per les Nacions Unides el 1989.
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Atès que fa anys que existeix a Manresa un òrgan de participació infantil anomenat
Consell d’Infants, que treballa temes de ciutat i de participació a través de l’alumnat de
5è i 6è de primària de les escoles de la ciutat que hi participen.
Atès que el novembre de 2016 aquest mateix Ple va aprovar la creació d’un nou grup
dins del Consell d’Infants -els consellers i les conselleres infantils- que va esdevenir
un nou espai per treballar la participació ciutadana, fora de l’horari escolar, amb
representants de les aules del Consell d’Infants de les escoles de Manresa.
Atès que aquest curs l’espai del consellers i conselleres infantils ha crescut en nombre
d’assistents i ha ampliat els seus espais de participació, tal com ells mateixos van
informar a l’alcalde amb la presentació de l’Informe Final.
Atès que Manresa té dues representants al Consell Nacional d’Infància i Adolescència
de Catalunya (CIANC) i que aquest curs també participaran en les reunions de Consell
d’Infants que s’organitzen a nivell de la comarca del Bages.
Atès que el 20 de novembre de 2014 aquest Ple va aprovar el I Pla Municipal
d’Infància i Adolescència de la ciutat de Manresa, que actualment està en fase d’inici
d’avaluació i de treballar per a l’elaboració del II Pla Municipal d’Infància i
Adolescència.
Proposem els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament considera els infants de la ciutat com a ciutadans i ciutadanes de
ple dret i membres actius de Manresa.
2. L’Ajuntament vetllarà per l’acompliment de la Convenció dels Drets dels Infants.
3. L’Ajuntament es compromet a elaborar el II Pla d’Infància i Adolescència,
incorporant la visió dels infants de la ciutat a través del treball dels consellers i
les conselleres infantils.
4. L’Ajuntament es compromet a oferir el suport necessari perquè els consellers i
les conselleres infantils facin realitat les propostes que es plantegin en cada un
dels diferents àmbits de la vida (esports, cultura, espai públic, ensenyament,
lleure...) sempre que hi hagi la disponibilitat pressupostària per fer-ho possible.”
L’alcalde informa que en nom del Consell d’Infants es va decidir que l’Ariadna i
el Moisès intervinguessin en aquest punt de l’ordre del dia.
Tot seguit els dóna la paraula.
El Moisès i l’Ariadna, en representació del Consell d’Infants de Manresa,
manifesten el següent:
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“Una ciutat es construeix amb tota la gent que hi viu: avis, àvies, pares, mares, nois,
noies, homes, dones i, sobretot, nens i nenes.
Pensar com volem que sigui el lloc on vivim no és només una feina dels adults sinó
que, els nens i les nenes, hi tenim molt a dir.
Des del curs passat, els nens i les nenes que representem a les nostres classes en el
Consell d’Infants, ens trobem en un espai de tarda per continuar treballant i aprenent.
En aquestes trobades observem, valorem, opinem, denunciem i reivindiquem com
veiem la nostra ciutat. Aquest curs també s’han afegit nens i nenes d’altres escoles
que no formen part del Consell d’Infants, però que també volen implicar-se en la seva
ciutat. Som els consellers i conselleres infantils.
El curs passat vam treballar molt en equip, vam parlar de temes que afecten a
Manresa com el medi ambient, les necessitats socials, les zones verdes, l’oci, etc.
També van venir-nos a visitar nenes i nens del Consell Nacional d’Infants i
Adolescents de Catalunya i vam acabar fent una ruta per l’anella verda fins a la Torre
Lluvià.
Ser consellers i conselleres per a nosaltres ens aporta conèixer a noves persones,
poder expressar les nostres opinions, aprendre coses noves, poder conèixer més
l’Ajuntament i poder parlar amb l’alcalde i tots els regidors i regidores.
Aquest any volem fer moltes coses:
Volem treballar tot el que ens proposi el Consell Nacional d’infants i joves de
Catalunya i el consell comarcal.
Volem pensar i debatre tot allò que hi ha d’haver en el proper pla d’infància de
l’Ajuntament de Manresa.
I volem fer més sortides per la ciutat i a fora per conèixer més la realitat d’allò que
parlarem.
Per tot això, us demanem que:
- Respecteu les nostres opinions i allò que us proposarem
- Col·laboreu en les decisions que prenguem
- Que ens expliqueu el perquè quan una cosa que hem dit no es podrà fer
Per això, us demanem que, quan parlem dels diferents temes que afecten el pla
d’infància, un regidor/a i un tècnic de cada tema, pugueu venir a les nostres sessions
de treball per poder discutir conjuntament les nostres idees.
Vosaltres, alcalde, regidors i regidores, teniu l’encàrrec de dirigir i construir la ciutat i,
nosaltres, els nenes i nenes, us hi volem ajudar. Gràcies per haver-nos escoltat.”
L’alcalde els agraeix la seva presència i manifesta que el ple en pren nota de tot
el que han dit. Així mateix, diu que aquest micròfon amb què avui han parlat, l’ha
estrenat la generació que en el futur estarà en aquesta sala de plens.
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A continuació dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.
En primer lloc dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora
delegada d’Ensenyament i Universitats.
La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada d’Ensenyament i
Universitats, agraeix la intervenció feta per l’Ariadna i el Moisès, així com la presència
de tots els companys i companyes presents a la sala.
Diu que és un plaer tenir-los aquí, escoltar-los i escoltar aquest treball que han fet al
llarg d’aquest temps.
També vol donar la benvinguda als consellers i conselleres que l’any passat es van
estrenar en aquest ple el novembre de 2016, que per primera vegada van intervenir
per defensar una moció, per fer una proposta i una demanda, i a tots els que avui
estan presents per primera vegada.
Manifesta que els consellers i conselleres infantils tenen en comú l’interès en
participar, opinar, donar a conèixer les seves idees i treballar per tenir una ciutat millor,
i que com a regidors i regidores d’aquest consistori és un plaer saber que estan al
darrere per treballar en pro d’una ciutat millor, com fan els membres d’aquest
consistori.
Diu que són els representants de les respectives escoles, però no només de l’escola
sinó del barri on viuen, d’unes famílies, d’unes cultures, de molta diversitat i és molt
important la seva presència i opinió.
Recorda que aquest any que ha passat ha estat molta la feina feta, ja que dues
persones són representants al Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya i
també tindran veu al Consell Comarcal del Bages. Amb els respectius consellers i
conselleres han participat en activitats de la Festa Major, concretament es va
organitzar una activitat al Parc de l’Agulla dissenyada pels mateixos infants.
Així mateix, aquest any estan treballant en propostes per fomentar la lectura a la ciutat
de Manresa, aspecte que considera molt important.
A més a més, tenen el repte que avui els porta a presentar aquesta moció, com és el
de la seva participació activa quan l’Ajuntament elabori el II Pla d’Infància i
Adolescència de Manresa.
Aquest primer Pla d’Infància i Adolescència de Manresa està en la seva fase final i el
repte és tornar-lo a començar.
Recorda que Manresa és Ciutat Amiga de la Infància, reconeixement atorgat per
UNICEF. S’ha treballat en aquest sentit, s’ha fet feina, però encara queden coses per
fer, i en aquest II Pla de la Infància es donarà compte del que s’ha fet, amb una
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diagnosi del treball dut a terme, i presentar noves accions com la demanda feta pel
Consell d’Infants.
El compromís de l’equip de govern és que els consellers i conselleres infantils tinguin
veu per tal que els regidors i regidores, acompanyats dels tècnics de l’Ajuntament, els
puguin acompanyar, orientar i ajudar en tots aquells aspectes que siguin necessaris.
El motiu de la presència dels infants el mes de novembre en aquest saló de sessions
es deu a la commemoració, el 20 de novembre, del Dia Internacional dels Drets dels
Infants, drets que es recullen en la Convenció dels Drets dels Infants aprovada per les
Nacions Unides el 1989.
Aquest any es treballa el Dret al refugi i a viure en un món en pau, dret que ens ha de
fer reflexionar no només a casa sinó també fora de casa nostra.
Aprofita per agrair la feina de les persones que sovint els acompanyen: l’Arantxa, la
Cristina i la Maria, representants de l’Ajuntament que treballen al seu costat, així com
al regidor Pol Huguet Estrada, que han invertit el seu temps en fer una ciutat millor i
perquè aquest esperit i motivació els acompanyi al llarg de la seva vida.
Desitja i espera que tots els grups municipals donin suport a aquesta moció per tal que
es pugui aprovar per unanimitat.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín,
president del Grup Municipal del PSC.
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça a
l’Ariadna i al Moisès per saludar-los especialment, així com a tots els que els
acompanyen, i per dir-los que avui és un dia molt important perquè s’han manifestat
com a consellers i conselleres infantils de Manresa, però també ho és per als regidors
que s’asseuen en aquest cantó de la sala, perquè avui és el dia de l’any en què senten
la veu d’un col·lectiu que potser no sempre s’escolta com cal.
Els que estan en aquest cantó de la sala són els que treballen amb molta dedicació –
cadascú a la seva manera i amb les seves idees-, però sempre pensant en millorar el
benestar de tota la ciutadania de Manresa.
Amb els diners que els pares i mares paguen amb els impostos i taxes els regidors
treballen -tan bé com saben i poden- per Manresa, però és cert –ara que s’ha posat de
moda l’autocrítica-, que massa vegades pensen més del compte en algunes coses: en
cotxes, en obres, i no sempre pensen prou en persones.
Al Grup Municipal del PSC li ha agradat escoltar-los, sobretot quan diuen veritats
grans com la basílica de la Seu, veritats com les que van posar en l’Informe del curs
passat, concretament les conclusions al debat de Serveis Socials i les seves funcions,
14
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que llegeix textualment: “Les persones tracten bé les persones riques, però als pobres
els ignoren i no volen estar al seu costat ni preguntar-los-hi res, i hem d’ajudar a les
persones que els hi passa això. No ens agradaria que ens passés a nosaltres que ens
rebutgessin. Fa sentir ràbia perquè a una nena sola, mal vestida, no l’ajuda ningú i si
va vestida sí. Som molt afortunats d’anar a escola, tenir roba i menjar i ho hem de
valorar i hem d’ajudar els altres.”
I conclouen: “Totes les persones són iguals”.
Quanta veritat en boca neta, oi?
Per això el GMPSC els vol agrair la feina, com ha fet la companya M. Mercè Rosich
Vilaró, no es vol oblidar de la feina dels seus mestres i dels tècnics de l’Ajuntament
que els han ajudat.
Els regidors i regidores d’aquest Consistori, elegits democràticament pels pares, avis, i
germans adults, no tot ho fan bé. Moltes vegades els pares es queixen de les
decisions d’aquest plenari, sobretot perquè es paguen massa impostos.
L’Ajuntament de Manresa, en l’àmbit que més gasta és en el de la seguretat i la
mobilitat, policia i trànsit. Més de 6.000.000 € d’un pressupost de 70 milions i escaig.
El segon àmbit en què més gasta és en el de la recollida d’escombraries i la neteja
viària.
I els demana si saben quina és la tercera cosa en què més gasta l’Ajuntament de
Manresa amb els diners dels contribuents. Doncs en intentar evitar el que ha esmentat
abans i que eren les conclusions del Consell d’Infants del curs passat: en Serveis i
Acció Social, 4.200.000 € aproximadament. En atendre a totes aquestes persones que
se senten rebutjades, en fer possible el que ha estat un orgull sentir en la seva veu,
amb la frase: “Totes les persones som iguals”.
Aquest és també el seu objectiu i esperen amb ànsia les conclusions del treball
d’aquest curs i els prometen que cadascun d’ells, des del rol que els ha tocat, des del
govern, que fa, i des de l’oposició, que els toca controlar el que es fa, miraran de fer-ho
el millor possible.
Acaba la seva intervenció dient que estan orgullosos de la feina feta pels infants i
esperen que ells també en puguin estar, en un futur, de la feina feta pels regidors.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández,
president del Grup Municipal de C’s.
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, felicita
l’Ariadna i el Moisès per la seva intervenció, ja que després d’un dia complet de classe
-alguns potser hauran fet alguna activitat extraescolar-, i ara es troben davant d’aquest
plenari.
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Recorda una cosa molt important que han dit, que és que la ciutat es fa entre tots, i és
cert, no importa l’edat, i que és molt important el treball que ells puguin fer per la seva
ciutat. Els diu que com a pare de dues nenes, una de la seva mateixa edat, que té nou
anys, quan parla amb ella sobre temes diversos s’adona que la visió dels infants és
molt diferent, i moltes vegades això el fa adonar que, o bé estava equivocat o que la
seva visió no era la correcta, i considera molt important escoltar l’opinió dels infants.
Diu que també és una experiència per als infants, que han parlat que coneixen nous
amics i amigues, que entre ells es relacionen i tenen noves experiències i, al final de la
vida un és allò que ha experimentat i tot això ens enriqueix i ho considera positiu per a
ells.
Manifesta que un Pla d’Infància i Adolescència no tindria gaire sentit sense comptar ni
respectar l’opinió dels infants, ja que al final és a ells a qui va destinat.
Com a regidors d’aquest plenari estan aquí per a escoltar-los. Una part de la seva
feina és escoltar-los i ser la seva veu en les diferents institucions a les quals
representen, per poder generar la ciutat que volen, perquè aquesta és seva ciutat, la
ciutat on van a l’escola, on creixeran, on viuen amb les respectives famílies, i
segurament on el dia de demà hi podran treballar.
Considera molt important que aquesta sigui la ciutat que els infants volen.
Acaba la seva intervenció agraint a la resta de companys i companyes que els han
acompanyat, als tutors i tutores pel seu treball, i als diferents tècnics de l’Ajuntament i
regidors i regidores que han interactuat amb ells per la bona labor duta a terme.
Des del Grup Municipal de C’s els anima a seguir treballant, a aportar idees, per tal
que els membres d’aquest consistori siguin capaços de canalitzar-les.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor José Antonio Sierra Grande,
president del Grup Municipal de DM.

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
manifesta que des del seu Grup, Democràcia Municipal, saluden i donen la
benvinguda als infants membres del Consell d’Infants, així com als pares i adults que
els acompanyen en aquest saló de sessions. Un saló ple d’història ciutadana i nacional
on es van proclamar les Bases de Manresa, embrió del catalanisme i de la voluntat
d’autogovern, de les quals enguany se celebra el 125è aniversari.
Segueix dient que reconeixen en ells quelcom molt important, la llavor de la llibertat, la
democràcia i la responsabilitat ciutadana. Fonaments essencials dels drets individuals i
col·lectius que ens fan persones integrals.
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Els agraeixen i comparteixen l’actitud i la voluntat que els porta a participar en el debat
i la presa de decisions, que els afecten, i que de retruc afecten a tots i a totes.
El Grup Municipal de DM vol manifestar la seva empatia i compromís amb els acords
reflectits en la proposició que signen els grups municipals i el regidor Miquel Davins
Pey.
Per últim els encoratja a persistir en la seva tasca, perquè es desenvolupin mitjançant
l’estudi i el joc, i perquè no deixin mai de practicar la democràcia. Només els pobles
cultes i lliures són capaços de trobar les eines per prosperar i deslliurar-se de les
amenaces i, conseqüentment, per assolir la felicitat que tots ens mereixem.
Per finalitzar es remet al gran poeta indi, Rabindranath Tagore, per donar-los un
consell de persona gran: “No hi ha prou amb compartir les idees amb el pròxim, s’ha
de compartir la vida”, i per dir-los: “Endavant amb la vostra bona feina i sobretot
compartiu-ho tot”.
A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives,
regidora del Grup Municipal de la CUP.

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix
en primer lloc la participació dels infants, mares i pares, la seva assistència al plenari i
especialment a l’Ariadna i al Moisès.
En segon lloc manifesta que la CUP no ha signat aquesta moció per falta de temps per
poder-la mirar i, si era el cas, incorporar algunes coses, tot i que si hi hagués hagut
temps també l’haurien encapçalat.
Manifesta que els infants són el futur i involucrar-se en estructures de participació és
molt important perquè com a manresanes tenen molt a dir, independentment de l’edat.
Diu que com a infants utilitzen la ciutat com la resta de manresanes, com a infants
viuen en aquesta ciutat que hauria de ser cada vegada més justa, solidària i cada cop
més hauria d’esdevenir una ciutat on es pot viure de forma digna, tal com el senyor
Felip González Martín explicava que havien dit en el seu informe.
Des del Grup Municipal de la CUP creuen imprescindible que formin part d’aquests
espais decisoris, creuen que s’hauria d’anar més enllà d’aquest Consell de Participació
d’Infants, i que tenen molt a dir sobre les seves necessitats.
En aquest sentit es pregunta: Quin és el recorregut per anar a l’escola?. Com són els
parcs infantils?
I sobretot -i encara molt més necessari- que se’ls tingui en compte en les decisions
que es prenen des de les polítiques socials per poder viure una vida digna.
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Cal que cap infant passi gana. Cal que cap infant passi fred a l’hivern. I cal que tots els
infants puguin jugar plenament.
Per tant, entenen que cal incorporar jocs a la via pública, als equipaments, sobretot per
a aquells infants que llurs famílies no poden marxar de vacances.
Des del Grup Municipal de la CUP desitgen tota la sort i tots els encerts en els
consellers i conselleres infantils i procuraran que aquestes decisions no es quedin a la
cartera per falta de pressupost, ja que creuen que les polítiques es fan en aquesta
casa, però també les del Parlament, cal que estiguin totalment vinculades a les
demandes populars, i els infants també en formen part.
Creuen encertat que el II Pla d’Infància i Adolescència incorpori la visió dels infants,
però aquesta visió no només ha de ser a través dels consellers i conselleres infantils,
sinó que hauria de ser la visió de tots els infants, sigui mitjançant treballs a les escoles
com per exemple els Camins escolars, que ja s’ha fet, o a través de diferents entitats
on els infants participen, etc.
La CUP creu que l’Ajuntament ha de garantir que tots els infants de Manresa puguin
desenvolupar les seves potencialitats en igualtat de condicions, disposant d’un
habitatge digne i amb els subministraments d’aigua, llum i gas garantits. Tot això amb
un model educatiu que combati la desigualtat i sigui una eina inclusiva i de
desenvolupament real per als infants.
Finalment, recorda el que ja van dir l’any passat. Més enllà de les declaracions
d’intencions i bones paraules, cal que Manresa estigui a l’alçada, garantint que cap
infant de la nostra ciutat estigui mancat d’alguns dels seus drets més bàsics i
fonamentals.
L’alcalde demana a l’Ariadna i al Moisès si volen intervenir en el torn de rèplica.
L’Ariadna, en representació del Consell d’Infants, manifesta el següent:
“Gràcies a tots i a totes. Ens comprometem a fer-vos un retorn de la feina que farem
aquest curs i esperem que us agradin les nostres futures aportacions i que les poseu
en pràctica.”
En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet la proposició 8.1 a votació i el
ple l’aprova per 22 vots afirmatius (7 GMCDC, 6 GMERC, 2 GMCUP, 3 GMPSC, 2
GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 abstencions (1 GMCDC, 1 GMERC
i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
Es fa constar que els regidors senyors Jordi Serracanta Espinalt, del GMCDC,
Marc Aloy Guàrdia, del GMERC, i Jordi Garcés Casas, del GMCUP, es trobaven
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absents de la sala amb motiu de la seva assistència a la manifestació convocada
a la plaça Major a dos quarts de vuit.

8.2

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey, en relació a les polítiques inclusives de Salut
Mental a Manresa.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM
i del regidor Miquel Davins Pey, de 13 de novembre de 2017, que es transcriu a
continuació:
“El benestar mental és un component fonamental en la definició de salut segons
l’OMS, ja que permet a les persones materialitzar el seu potencial, superar l’estrès
normal de la vida, treballar de forma productiva i ser actius comunitàriament.
Malauradament els indicadors de prevalença de trastorns mentals en la població són
elevats, ja que segons informes de la mateixa Organització Mundial de Salut, una de
cada quatre persones sofrirà un trastorn mental al llarg de la seva vida, i segons
l’enquesta de salut de Catalunya 2013 un 12,4 % de la població catalana de 15 anys o
més té la possibilitat de patir un trastorn mental.
La magnitud i l’impacte d’aquests trastorns en termes de dependència i discapacitat i
de costos econòmics, sanitaris i socials són molt elevats, sense deixar de pensar en
l’impacte personal que té en la persona que el sofreix i el seu entorn més immediat.
Hem de tenir en compte que en els últims 5 anys la població atesa en els Centres de
Salut Mental a Catalunya ha augmentat un 19 %, i una tercera part de les persones
ateses han estat diagnosticats amb un trastorn mental sever.
És així com la Unió Europea ha declarat la salut mental com una de les prioritats de
les polítiques públiques, i el Pla de salut de Catalunya 2016-2010 determina com àrea
prioritària de salut la salut mental, concretament la prevenció del suïcidi, ja que és una
de les cinc causes de mort prematura al nostre país.
No obstant això, al costat d’aquesta realitat, existeix encara avui una estigmatització
social en tot el que es refereix al trastorn mental, i el trastorn i malaltia mental no té
suficient centralitat en les polítiques públiques de salut. Existeix amb una clara
insuficiència de recursos econòmics, de recursos humans, de formació, recursos
d’investigació i falta d’iniciatives en relació a aquesta realitat, amb llargues llistes
d’espera, un nombre important de persones sense diagnosticar, una insuficiència de
recursos sociosanitaris adequats a les necessitats d’aquestes persones, etc..
Però el que és preocupant, alhora, és la manca de sensibilització social en relació a la
salut mental, les actituds de rebuig i discriminació que pateixen les persones amb
trastorns mentals, l’oblit i criminalització dels comportaments a que es veuen sotmeses
algunes persones que sofreixen un trastorn, etc.
Segons dades a la nostra Ciutat recollides en l’informe de salut de Manresa elaborat
per la Diputació de Barcelona, l’any 2015 van ser ateses en atenció ambulatòria pels
Serveis de salut mental, tant infantil, juvenil o adults, un total de 3.771 persones, i
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segons l’INDESCAT al Bages teníem registrades a l’any 2016, 1333 persones amb
malaltia mental. Xifres que ens semblen rellevants i que, tot i així, són sols un
indicador d’una realitat més complexa.
Alhora, en aquests moments es posa en marxa a la Catalunya Central la “Plataforma
per la Millora de la Salut Mental”, integrada per professionals, familiars i usuaris de la
salut Mental, amb l’objectiu de ser presents, denunciar, proposar i millorar tot el que es
refereix a recursos socials i sanitaris en favor de la salut Mental, així com donar suport
a projectes innovadors en aquest àmbit.
Per això, conscients dels reptes socials, polítics i econòmics que suposa avançar cap
una major centralitat de les polítiques de salut mental, proposem els següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Manresa desenvoluparà actuacions de sensibilització i
prevenció en torn a la importància de la salut mental a la nostra Ciutat, en el
marc de l’elaboració i execució el Pla de salut de Manresa
2. L’Ajuntament de Manresa participarà activament en la comissions tècniques per
la millora de la Salut Mental impulsades des del Consell Territorial Consultiu i
de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central.
3. L’Ajuntament de Manresa donarà suport a la iniciativa de creació de la
“Plataforma per la Millora de Salut Mental“ i al manifest que han elaborat,
coordinant accions i tenint-los presents alhora d’impulsar accions en l’àmbit de
millora de la salut mental.”
Atès que s’ha sol·licitat la compareixença per a intervenir en aquest punt de
l’ordre del dia, l’alcalde dóna la paraula a la senyora Pilar Badia Santasusana, en
representació de l’Associació Catalana per la Pau i en nom de la Plataforma per
la Millora de la Salut Mental a la Catalunya Central.
La senyora Pilar Badia Santasusana, en representació de l’Associació Catalana
per la Pau, i en nom de la Plataforma per la Millora de la Salut Mental a la
Catalunya Central, manifesta el següent:
“Gràcies senyor president, regidors i assistents i també a Acció Catalana per la Pau
per haver-nos avalat per poder presentar aquesta moció.
Ja teníeu coneixement de la nostra tasca i de la nostra demanda i ens heu fet saber
que ens acceptàveu alguna proposta, però jo voldria explicar-vos quin és el nostre
paper, el que estem fent i què és el que esperem de vosaltres com a autoritat
municipal de Manresa.
Nosaltres hem constituït una Plataforma per la Millora de la Salut Mental a la
Catalunya Central i el dia que es va presentar aquesta plataforma vàrem llegir un
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manifest, vam comptar amb la presència de la M. Mercè Rosich, però us el torno a
pronunciar perquè explica el que nosaltres pretenem.
En ple segle XXI hi ha situacions i criteris pel que fa a Salut Mental que han quedat
obsolets. Creiem que s'ha col·locat la Salut Mental en una zona de “confort”, en la qual
tot el que és innovació o avançament es mesura amb “peu de rei”.
Per començar, aclarir que les persones que patim al llarg de la nostra vida un trastorn
mental, no som malalts sempiterns, sinó tot el contrari, hi havem persones
diagnosticades que portem una vida normal, igual que qui pateix un trastorn digestiu,
reumàtic, etc.
Un dels problemes que hi ha en quant al diagnòstic és que actualment no hi ha eines
suficients per mesurar de forma clara i contundent el Trastorn Mental que patim;
sembla que no es té prou en compte que a causa de la plasticitat del cervell, un mateix
diagnòstic pot mutar a través de l'edat, i de l'entorn de l'individu, i això dificulta més la
seva apreciació.
El Diagnòstic de Salut Mental (DSM-V) es limita a fer descripcions i poder posar-nos
una “etiqueta”, la qual cosa ens converteix en “esquizofrènics”, “bipolars”... contribuint
a fer-nos perdre la identitat de persona amb nom propi tal com, Josep, Ramon, Carme.
De fet, actualment, qualsevol canvi d'estat anímic sembla que hagi de tenir un
diagnòstic de Trastorn Mental. En el Segle XIX, es coneixien 8 o 9 trastorns mentals.
En l'actualitat n’hi ha centenars de diagnòstics, incloent-hi nens, adolescents i avis.
Què estem fent malament?.
En la salut mental també hi ha deficiències que són evidents, com:
. Manca de personal sanitari en tots els àmbits (infermeres, auxiliars, terapeutes,
psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, etc.)
. Llargues llistes d'espera, tant en consultes públiques com en privades, on
malauradament cada vegada hi ha més persones que pateixen algun trastorn mental.
. Manca de Centres d'Atenció de Salut Mental. Com en el nostre servei d'urgències de
Manresa, que té com a àmbit d'actuació quatre o cinc comarques: (Bages, Berguedà,
Solsonès, La Cerdanya, el Moianès).
. Altres mancances, espais tancats, (entorn com abandonat) privació d'algunes
llibertats quan s'ingressa en un Centre d'Internament de Salut Mental.
. Visites curtes i molt espaiades en el temps en els centres públics. En deu minuts de
mitjana o una mica més t'han despatxat, ah! i torna d'aquí a tres mesos per a la
propera visita.
. Abús de prescripcions farmacològiques com a únic tractament, opció no sempre la
més indicada i de ben segur que suposa una major despesa per al sistema nacional de
Salut.
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. Dèficit d’investigació en recerca.
Antigament els Centres de Salut Mental es denominaven “cases de repòs” i això és el
que avui no són, més aviat són Centres en els que malauradament s’administren gran
quantitat de fàrmacs i en els que el personal sanitari no té temps per escoltar, dialogar,
consolar… En definitiva, atendre als pacients degudament, tot i que a la majoria
d'aquest col·lectiu els agradaria poder treballar millor professionalment i en un entorn
més adequat com podria ser en un centre a la natura.
Destacar també que en ingressar en un Centre de Salut Mental se'ns priva d'un dels
drets fonamentals de l'ésser humà, el dret a la llibertat.
Punt i apart mereix l'ús de la contenció mecànica en els usuaris de Salut Mental. En
els temps que corren suposen una falta de dignitat envers les persones, doncs es
tracta d'una pràctica que hauria d'estar totalment eradicada en els protocols actuals.
Es vulnera així de forma flagrant, l'article 15 de l'actual Constitució Espanyola de 1978
i l'article 5 de la Declaració dels Drets Humans.
Però aquest manifest no està redactat solament amb el propòsit de posar l'accent en
les mancances de la Salut Mental, també neix amb el propòsit de conjuminar totes les
veus que d'una manera o altra tinguin alguna cosa que dir per millorar i per humanitzar
tot aquest món complex de la Salut Mental.
Des d'un prisma positiu i optimista neix aquesta plataforma: La Plataforma per a la
millora de la Salut Mental a la Catalunya Central, amb el propòsit de donar veu al
col·lectiu de professionals, familiars i usuaris de la Salut Mental, perquè puguin
manifestar-se i dir el que pensen per millorar la SM en la Catalunya Central sense por
de represàlies. En aquesta plataforma tindrà cabuda tot aquell que cregui tenir una
idea o projecte de millora, per molt transgressor que sigui, sempre que entri dins dels
paràmetres de la lògica i la raó.
Els que conformem aquesta plataforma des del seu principi, ens hem proposat no ser
una oposició a la Salut Mental com a tal sinó que volem ser uns col·laboradors actius
en la millora d'aquest apassionant món, en el que el millor està per fer i, això sí, d'una
manera ferma i sense deixar-nos influir per interessos que ens vulguin minvar en la
nostra obstinació de millorar la Salut Mental.
Si confluïm entre tots per aconseguir aquest somni, algunes coses poden deixar de ser
una utopia per convertir-se en realitat. Treballarem sense pressa, però sense pausa
perquè així sigui.
Finalment volíem donar un toc d'atenció sobre les persones que sofrim o hem sofert un
trastorn mental, malgrat ser milions d'afectats, som els grans ignorats dels mitjans de
comunicació (solament apareixem quan hi ha alguna notícia de caràcter violent o
morbós).
I ja només ens resta donar-vos les gràcies a totes i a tots per la vostra assistència i
atenció, i concloure llegint-vos unes dades estadístiques de l'OMS (Organització
Mundial de la Salut) que fan esfereir:
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a. Una de cada 4 persones, o sigui el 25% de la població, sofrirà un Trastorn Mental
al llarg de la seva vida.
b. Com a mínim 450 milions de persones en tot el món estan afectades per un
Trastorn neurològic o conductual que dificulta greument la seva vida. Totes les
persones correm el risc de tenir problemes de Salut Mental.
c. Es preveu que els Trastorns Mentals augmentaran considerablement en els
propers anys.
d. Els Trastorns Mentals representen el 12,5% de totes les patologies, un percentatge
superior al del càncer o els trastorns cardiovasculars.
e. El 22% de la població pateix episodis d'ansietat i depressió en algun moment de la
seva vida, i aquestes són les principals causes de discapacitat en el món i la
quarta part de consultes a centres de salut.
f.

Un 1% de la població desenvoluparà alguna forma d'esquizofrènia al llarg de la
seva vida.

g. Menys del 25% dels afectats són diagnosticats i tractats correctament als països
occidentals, tot i disposar de tractaments efectius per a la majoria de Trastorns
Mentals.
Moltes gràcies per escoltar-me. Tenim més a dir.
Abans que em digueu -que ja ho sé-, que no teniu molta competència en salut mental,
sí que la teniu en la bonhomia de Manresa, centre d’atenció i d’acollida. Nosaltres
volíem demanar-vos, donat que sabem que ens recolzeu en general, les següents
coses:
- Demanem que abans d’esgotar aquesta legislatura, que ja estem a la meitat, s’iniciï
la reforma de la Unitat d’hospitalització de malalts psiquiàtrics de Manresa. Tothom
sap com està.
- Demanem que en aquesta legislatura s’elabori un document que serveixi de guia
per a la millora de l’atenció en salut mental, per les autoritats municipals, entitats i
els seus programes.
- Que s’iniciïn negociacions amb la FUB, Hospital General, Centre d’Humanització de
la Salut o altres, a fi que s’elabori una formació específica per a tot el personal, que
posteriorment atengui a malalts i familiars afectats per aquesta problemàtica.
- Que es creï un centre paral·lel o complementari a Mosaic, per a esbarjo, formació,
lloc de trobada i compartir experiències, etc., per a tota persona afectada de
trastorn mental, familiars i professionals, adient també per a teràpies alternatives.
Moltes gràcies.”
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A continuació l’alcalde dóna la paraula, en nom de l’equip de govern, a la
senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran
i Salut.

La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada de Cohesió Social, Gent
Gran i Salut, agraeix a la senyora Pilar Badia Santasusana el seu testimoni i aquesta
informació i reflexió sobre la situació de les persones que pateixen algun problema de
salut mental. Amb aquestes dades que ha donat ha fet palesa quina és la seva realitat
i la realitat d’un col·lectiu de persones que han de tenir una millora en la seva atenció.
L’equip de govern pensa que aquesta plataforma pot ser un bon element per poder
arribar, amb la seva participació, a altres estaments de participació de la ciutat.
Recorda que les competències municipals són les que són, però el que es pretén amb
els acords de la moció és posar en relleu les coses que s’estan fent, les que s’han fet i
les que es volen fer, i és aquí on l’ajuntament vol que la plataforma tingui una
participació activa amb la seva participació en els fòrums per tal d’anar insistint,
reclamant i demostrant que cal canviar aquesta realitat que la senyora Pilar Badia ha
esmentat i que comparteix plenament.
L’equip de govern volia que aquesta moció fos signada per tots els grups polítics del
consistori, però hi ha un grup que no l’ha signat i en tot cas ja explicarà els motius.
Els acords de la moció tenen a veure, bàsicament, amb el compromís que l’Ajuntament
pot assumir en relació amb aquesta participació i que per l’experiència s’ha vist fins on
es podia arribar i per això es presenten aquests nous reptes.
Concretament es pretén que hi hagi una transversalitat i un encaix entre els plans de
salut que l’Ajuntament està elaborant, concretament se n’està elaborant un de nou.
També s’està elaborant un nou Pla d’inclusió de la discapacitat, amb persones que
també hi poden tenir representades, i dins de la cohesió social en temes de salut
mental.
Afegeix que el treball amb què cal seguir insistint és en esborrar l’estigma amb les
persones que poden tenir algun problema de salut mental, treballant conjuntament i
obertament, fent xerrades en el marc de les persones que presentaven algun tipus de
discapacitat, així com buscar projecció en l’elaboració de documents i treballs que
demostrin quina és la part més inclusiva de les persones d’aquest col·lectiu.
Des de Salut Pública de la Catalunya Central s’han creat diferents comissions de
treball en les quals s’està treballant també amb programes que vagin més enllà, de
cultura, de millorar l’aproximació de les persones cap a un bon lloc de treball, amb
activitats d’esplai, esportives, etc. Així mateix, el nou pla de salut tindrà un apartat molt
important en la prevenció i la sensibilització amb persones que tenen problemes de
salut mental.
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Informa que en aquesta línia fa poc que es van reunir per crear la Taula de Salut
Mental. S’han buscat persones que formin part del grup promotor per tal d’anar
aportant noves idees, i convida a representants de la Plataforma per la Millora de la
Salut Mental a la Catalunya Central a formar-ne part.
La intenció de l’equip de govern va molt encaminada amb els acords i a fer arribar que
tot el treball, les actuacions, les decisions que es vagin fent en aquesta taula, com amb
les taules de salut, que tenen una presència oberta i participativa, puguin anar
traslladant aquest treball i opinió als estaments superiors per a la millora de la salut
mental.
Aquest és el compromís del govern municipal i de la regidoria que representa. Potser a
vegades no s’arriba on es voldria, però el treball conjunt es farà per tal de sumar entre
tots i poder transmetre i sensibilitzar la realitat d’aquest col·lectiu.
Els agraeix novament la seva presència i espera que la votació sigui favorable per tal
de fer arribar aquests acords a estaments superiors.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín,
president del Grup Municipal del PSC.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
que la proposta que es porta a aprovació, que té el suport de tots els grups, encara
que algun no l’hagi signat, però té el suport definitivament de tots els grups municipals,
és diferent del manifest que s’ha llegit, però el compromís reuneix una part important
del compromís que poden prendre en relació a les competències municipals i dels
recursos limitats que pot tenir l’administració.
Diu que la realitat que ha explicat la senyora Pilar Badia Santasusana és molt més
notable del que sembla. Hi ha moltes persones, conciutadans, que pateixen trastorns o
malalties mentals i que els necessiten i demanen suport i aquí estan per donar-hi
resposta i per intentar-ho. Però encara dirà més. Som persones tots plegats que ens
necessitem, no és que ens necessitin ells, ens necessitem.
En el món actual, en què tot va tan de pressa, en què les notícies de la TV van
carregades de males notícies que ens impacten en la part més profunda del cor, en
aquest món, qui és qui pot dir que no ha tingut un moment de desesperació, d’estrès o
de sentir-se superat per les circumstàncies?
Com ha dit la senyora Pilar Badia, totes les persones correm el risc de patir un trastorn
mental. Una altra cosa és que el trastorn, petit o gran, hagi estat o sigui diagnosticat
per un metge; altra cosa és que l’haguem volgut reconèixer públicament.
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Però el més greu de tot plegat creu que no són les xifres, ni el número més alt o baix
de persones afectades, o els milions de diners que gasti l’administració pública en
atendre, o els que no gasta per manca de recursos o d’una distribució deficient de la
planificació, el pitjor de tot és que aquest col·lectiu no s’acaba de sentir prou atès ni
escoltat, se sent estigmatitzat. Però els resulta pitjor, que qualsevol altra cosa, no
sentir-se atesos.
Recorda en la reunió que van tenir, el tema de la immobilització, en què comentaven:
“Costa molt sentir-nos”, “hi ha massa interessos i massa conflictes en crisi”.
Així mateix, recorda les paraules que ha citat abans sobre les conclusions del Consell
d’Infants: “Totes les persones som iguals, malgrat la nostra condició econòmica, o
malgrat les nostres circumstàncies personals, físiques o mentals.”
El GMPSC espera que amb aquest acord que avui s’aprovarà, amb el qual es
comprometen, però també prega al govern que estigui obert a atendre les altres quatre
reivindicacions que els han relatat, possiblement la taula que s’ha constituït sigui un
bon fòrum per treballar-les, saludar la constitució de la Plataforma per la Millora de la
Salut Mental, se sentin més recolzats i, personalment, també espera que en treguin
bon profit de la seva experiència i que sigui a fi de bé.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor José Antonio Sierra Grande,
president del Grup Municipal de DM.

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
manifesta la satisfacció del Grup de Democràcia Municipal per la presentació
d’aquesta proposició.
Diu que la preocupació per a allò que succeeix en l’àmbit del benestar mental de cada
un dels individus és un pilar estructural per tenir una societat sana i pròspera.
A mesura que una societat fa un avenç en termes sanitaris, de protecció social,
d’evolució en allò que suposa major protecció en la salut dels seus ciutadans suposa,
a la vegada, un augment en les perspectives de constituir-se com una societat de
referència en el futur pel que fa al tracte humà.
L’estigmatització, la banalització i la falta de preocupació pel tractament de les
malalties mentals, no és sinó sinònim d’una societat malalta per la falta d’empatia i de
comprensió, a la vegada que ignorant. Característiques pròpies de societats o del
ritme de vida afectat per la preocupació material i el narcisisme més repulsiu, deixen
de banda els aspectes més importants de la vida, com són la preocupació per l’altre,
per tal que tots puguem dur una vida digna.
El tracte que dóna un estat als seus ciutadans –parlant en termes humans-, és el que
defineix a la vegada el nivell de salut política que gaudeix aquest mateix estat. En
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l’àmbit de la ciutat el recolzament a tot allò que derivi a una major inclinació als òrgans
de govern i administració, per tal de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans,
sempre és una iniciativa lloable i desitjable.
El Grup Municipal de Democràcia Municipal vol donar tot el seu suport i manifestar el
seu compromís amb la Plataforma per la Millora de la Salut Mental i a les seves
iniciatives.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president
del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
que el grup municipal que no ha signat la moció ha estat el seu i no ho han fet per una
qüestió de tempos, però malgrat no signar-la la subscriuen totalment i la votaran
favorablement assumint la totalitat del contingut.
El Grup Municipal de la CUP valora positivament la creació d’aquesta plataforma i la
coordinació amb l’Ajuntament. Entenen que totes aquelles persones que estan
sensibilitzades amb aquest tema a través de la plataforma, siguin professionals,
familiars o usuaris de la salut mental, seran els que millor podran defensar els drets
d’aquest col·lectiu.
Entenen que l’Ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania de Manresa,
es coordini amb la Plataforma i es posi a la seva disposició oferint els recursos
necessaris per tirar endavant les demandes que avui s’han plantejat.
El seu grup votarà favorablement i espera que aquesta coordinació entre la plataforma
i la institució sigui una realitat i totes les demandes es puguin portar a terme
conjuntament.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la senyora Pilar Badia Santasusana per si
desitja intervenir en el torn de rèplica.

La senyora Pilar Badia Santasusana, en nom de la Plataforma per la Millora de la
Salut Mental a la Catalunya Central, agraeix a tots els membres del consistori la
seva acceptació i també el silenci perquè els seus rostres els ha vist d’acceptació.
Diu que esperen poder treballar conjuntament perquè aquest és un camp en el qual cal
implicar-s’hi per saber com està.
Acaba la seva intervenció dient: “Feliços aquells que encara no hi han tingut que tocar,
però els que ja ho saben ajudeu-nos perquè creiem en vosaltres i continuarem a través
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d’aquesta taula per coordinar-nos i fent-vos arribar les nostres demandes, perquè
vosaltres sou els menys afectats en aquest sentit i nosaltres som els que representem
els afectats i que som afectats. Gràcies a totes i a tots per venir també.”

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet la proposició 8.2 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.3

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey sobre els comptadors telegestionables.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, C’s, DM
i del regidor Miquel Davins Pey, de 13 de novembre de 2017, que es transcriu a
continuació:
“Per incompliment de la normativa Europea:
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007,
de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener
de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de
desplegament dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica
amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a
la implantació el 31 de desembre de 2018.
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre
2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15
kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015
i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i
entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent
del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada
empresa distribuïdora.
A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o
exempcions per a instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava les empreses
distribuïdores a comunicar directament els clients la data prevista per a la substitució
dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s'ha
d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància
de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, que el Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme ordenava les empreses una comunicació directa amb els usuaris i
usuàries sense cap tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una simple
comunicació a les comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de
l'execució dels plans aprovats que contingui una descripció detallada de les accions
realitzades des de l'inici dels mateixos.
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una
eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han
postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de
3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret
Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56)
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Per restriccions d´ENDESA a la lliure competència:
Atès que Endesa Distribució Elèctrica (EDE) imposa restriccions a la lliure
competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats
comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària
d'EDE.
Atès que les restriccions són conseqüència de que els comptadors d'Enel no són
interoperables, és a dir, no són intercanviables amb comptadors d'altres fabricants.
Atès que les restriccions afecten 13 milions d'usuaris de Catalunya, Aragó, Balears,
Canàries, Andalusia i Extremadura, els que no poden exercir el seu dret a comprar o
llogar el comptador en un mercat de lliure competència.
Atès que les restriccions, que li donen a EDE el monopoli sobre el 43% del mercat
nacional de comptadors telegestionables, estan expressament prohibides en els
articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).
Atès que EDE aplica aquestes restriccions amb l'aprovació de la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC), qui, fent cas omís de les reiterades
advertències de la Comissió Nacional d'Energia (CNE), l'Agrupació de Fabricants de
Comptadors Elèctrics (AFCE), Iberdrola, Unión Fenosa i Hidrocantábrico, al·lega en la
seva Resolució de 2016.10.14 que "el sistema de telegestió i telemesura d'ENDESA,
així com els equips i protocols de comunicacions associats, van ser autoritzats per la
Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM), tal com estableix el Reial
Decret 111.072.007 en el seu article 9.8 ".
La CNMC calla que la DGEPM va donar la seva autorització el 11.05.2009, sabent, per
tant, que infringia el Mandat 441/2009, de 12.03.2009, de la Comissió Europea, que
insta a la creació d'estàndards europeus que garanteixin la interoperabilitat dels equips
de mesura.
La CNMC calla igualment que l'autorització de la DGPEM incompleix també la
Directiva 2009/72 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13.07.2009, que
estableix que "els Estats membres o qualsevol autoritat competent que designin han
de garantir la interoperabilitat dels sistemes de comptador intel·ligent que es van a
utilitzar en els seus territoris respectius ".
Atès que Endesa incompleix a més el que estableix el Ministeri d'Indústria en la
condició general 10 de l'Annex II del Reial Decret 1725/1984; per la Junta d'Andalusia,
en la seva Resolució de 19.04.2012 sobre la substitució, sense previ avís, del
comptador electromecànic per un telegestionable, i per la Comissió Nacional d'Energia
(CNE), en el seu informe de 2013.07.03 sobre la manipulació del equip de mesura, ja
que no informa prèviament del dia i l'hora en la que realitzarà la substitució del
comptador electromecànic pel comptador telegestionable d'Enel, la qual cosa impedeix
a cada un dels 13 milions d'afectats, entre els quals es troben els veïns de Manresa,
estar presents en aquesta operació i, en conseqüència, comprovar posteriorment si els
kWh facturats per Endesa coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors
en el moment de la substitució.
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Per falta de protecció de dades personals:
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els
consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i
processar volums cada vegada majors de dades personals dels consumidors i
consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc
per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què
des de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent a terme actuacions
tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent
i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels consumidors i
consumidores.
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la
Directiva 95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i
després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades
en les conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala europea
dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que
també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades personals.
Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment
del que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars".
Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22
de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel
que aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega
horària resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions
alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del
consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que
excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més
privada", alhora que considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el
consentiment inequívoc de l' afectat".
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades
representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels
mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals, però
incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els considera a protegir
aquesta ingerència quan , tot seguit , els dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui
accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999.
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents
disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la
regulació sigui efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es
garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades
de consum i que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament
mitjançant el consentiment del titular "previ" i exprés ".
Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels
supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de "La
utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades
no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o
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reproducció". Pel que es considera que d'aquest comptador, que utilitzarà senyals en
la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir
informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran immissions
electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada, envairan la
propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a
la salut de les persones.
Per afectació a la Salut de les persones:
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en
relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les
persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels
anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles,
com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles,
gent gran i persones malaltes.
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels
nous comptadors d´electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous
comptadors telegestionables de gas i d´aigua, que ja s´estan instal·lant, i que també
presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de
dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que s´estructuren a partir d´un
sistema de concentradors i /o d´antenes, que emetran radiofreqüències.
Ens trobem els veïns en una situació d'indefensió davant la col·locació d'uns
concentradors que emetran radiofreqüències i formaran part de la contaminació
electromagnètica al costat de les antenes.
Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM
afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius
internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès
cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i
funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns
neurològics i efectes negatius en el benestar general de els éssers humans. El dany va
més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes
nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics
independents demanen protecció enfront de l'exposició als Camps electromagnètics
No ionitzants.
Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 1815
de 27 maig 2011 declara que “s´ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació
científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context
d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com
la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i
econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes
primerenques.”
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les
xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les
freqüències d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la
instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per
a la salut pública.
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Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més
nociu que altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d'avui no està demostrat que
aquestes ones siguin innòcues i tenint en compte la recomanació dels estudis
realitzats per experts (Enrique A. Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and
Francisco Montes 3). Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a
esquenes dels consumidors i sense importar la seva Salut.
Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de
Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s´instava al Govern a demanar
al Govern de l´Estat que:
Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l´eficiència
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats
“comptadors intel·ligents”.
Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i
els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors
intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa
des de les instal·lacions del client final.
Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones
afectades
per
síndromes
de
sensibilització
central
(entre
elles
la
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –
inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones
embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons
el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint
en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana,
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè
sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.
Per totes aquestes raons, els grups municipals sotasignants proposen al Ple de
l’Ajuntament de Manresa, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de
la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del
mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa
a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a
les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació
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de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la
salut en la instal·lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució
del Parlament del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la
protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i
fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la
seguretat en la protecció de dades.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les
afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual
que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació
odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de
Salut.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de
comunicació a la població sobre els acords d´aquest Ple, destacant la petició a la
Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal·lació dels comptadors intel·ligents,
i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a
les empreses la seva restitució en el cas que s´hagi fet sense el seu consentiment i per
no haver estat informats adequadament.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de
Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors
telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència,
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la
compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de
Catalunya.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l´Agència Catalana del
Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d´Informació al Consumidor, s´atenguin
les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la
instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l´opcionalitat. I la seva demanda de
restitució del comptador antic en el cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment
per no estar informats. L´Agència Catalana de Consum i les Oficines Municipals
d´Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu
comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i
vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i a les
policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la
instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les
empreses instal·lin els comptadors. I ordenar que aixequin un acta de la denúncia.
Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades
d´aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i
del Parlament de Catalunya, al Govern d´Espanya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a les associacions municipalistes FMC i ACM, a les Associacions de veïns i
veïnes de Manresa i a tota la ciutadania.
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Novè.- Instar el Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels
requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu
desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les
persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure
competència.
Desè.- Instar el Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i
consensuada amb els diferents agent socials un estudi que d'acord amb la lliure
elecció de la instal·lació del comptador per part del client final:
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012,
relativa a l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes
amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i
els beneficis per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de
dades i a la privadesa dels clients finals.
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat
abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i
concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la
implementació d'aquests dispositius.
f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques
o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de
les persones.
Onzè.- Instar el Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució
i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta
cap risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la
població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low
as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com
sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o
biològics.
Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la
salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada
pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i
Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats
veïnals, entitats municipalistes, universitats catalanes i entitats promotores de la
proposta.
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Tretzè.- Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i
urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells
tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011,
general de Salut Pública.
Catorzè.- Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps
electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones.
Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis
posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Quinzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions socials
promotors de la proposta: Plataforma STOP COMPTADORS, CONFAVC
(Confederació d´Associacions Veïnals de Catalunya), AFIFAC (Associació d'Afectades
de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, Associació
ADAMUJER, Sindicat SIPCTE, Observatori de Salut Ambiental (OSA), AAVV Gaudeix
Mas Costa, AAVV Centre Vila, AAVV la Florida, Particulars adherits a la Plataforma,
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Associació Cultural Batzac.
Setzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de
l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels
Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM), i a les entitats promotores de la
iniciativa.”
L’alcalde demana a tots els presents a la sala que tinguin els mòbils tancats o en
mode avió, atenent a l’alta sensibilitat de les persones que avui es troben al saló de
plens per defensar la proposició que es presenta a continuació.
Tot seguit dóna la paraula a la senyora Fina Carpena Méndez, en nom de la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa i en representació de la Plataforma Stop
Comptadors.
La senyora Fina Carpena Méndez, en nom de la Federació d’Associacions de
Veïns de Manresa i en representació de la Plataforma Stop Comptadors,
manifesta el següent:
“La Plataforma Stop Comptadors us dóna les gràcies per fer-nos possible estar aquí.
Us agraïm que atengueu les inquietuds dels especialistes en els efectes sobre la salut
de les tecnologies que emeten radiació electromagnètica (entre elles els nous
comptadors telegestionables), dels ciutadans que exigeixen garanties de la seva
innocuïtat, i de les persones que ja han estat lesionades per aquest tipus de radiació,
desenvolupant electrosensibilitat, englobada dins d’un conjunt de malalties de
sensibilització del sistema nerviós central que són l’objecte del primer Congrés
Europeu sobre el tema que es celebra precisament avui a Barcelona.
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La majoria d’estudis finançats per la mateixa indústria es caracteritzen per un disseny
que avalua l’exposició a baixos nivells de radiació electromagnètica en períodes molt
curts. Aquests estudis no són adequats per provar la seva relació amb malalties com el
càncer que es desenvolupen en llargs períodes de temps.
Malgrat els esforços de la indústria per generar dubte, l’evidència científica acumulada
demostra danys a la salut humana per part de tecnologies que emeten camps
electromagnètics a nivells molt inferiors als actualment permesos que estan basats
només en criteris tèrmics, és a dir, en la capacitat d’escalfar teixits.
La legislació actual, que estableix les mesures de radiació considerades segures, no
protegeixen suficientment la salut per no considerar els efectes biològics no tèrmics de
l’exposició crònica d’aquests comptadors. Ho trobem clarament expressat a l’informe
BioInitiative del 2012.
L’any 2009, el Consell d’Europa a la Resolució Parlamentària 2008/2211, demanava
que “es posi especial atenció als efectes biològics i s’arribi a solucions que redueixin o
anul·lin la pulsació i la modulació de les freqüències utilitzades”.
També a l’informe REFLEX finançat per la UE sobre els efectes biològics dels camps
electromagnètics trobem clarament expressat en les seves conclusions: “No existeix
cap justificació per continuar afirmant que no tenim constància de cap mecanisme pato
fisiològic que podria ser la base per al desenvolupament de trastorns funcionals i
malalties cròniques”.
Els resultats del National Toxicology Program, finançat amb 25 milions de dòlars per
l’Institut Nacional de la Salut dels EEUU, fets públics aquest any 2017, mostren que les
rates exposades a radiacions no ionitzants van desenvolupar danys a l'ADN, i gliomes
o tumors cerebrals. Prop de 30 estudis en total, inclosos sis estudis amb humans, han
trobat evidència de danys en l'ADN per exposició a la radiofreqüència de baixa
intensitat.
Científics internacionals que es dediquen a l’estudi dels efectes biològics de la radiació
electromagnètica fan crides als governs per prendre mesures immediates per reduir-ne
l’exposició. A la crida internacional signada per 235 científics de 41 nacions aquest any
es diu: “Basant-nos en la recerca científica publicada estem seriosament preocupats
per l’exposició creixent i ubiqua generada per aparells que emeten radiació
electromagnètica, com els telèfons mòbils, les antenes, el wifi, i els comptadors
telegestionables. Els efectes inclouen un elevat risc de càncer, estrès cel·lular, danys
genètics, canvis funcionals i estructurals en el sistema reproductor, dèficits de memòria
i aprenentatge, trastorns neurològics, i impactes negatius sobre el benestar general en
humans”.
Nombrosos informes científics de prestigi internacional afirmen que tant els
comptadors de tecnologia PLC que transmeten les dades de consum a través del
cablejat elèctric, com els comptadors que utilitzen radiofreqüències o microones per la
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transmissió de dades, com és el cas dels de l’aigua i el gas, són una font de
contaminació electromagnètica i un perill real per a la salut.
El Col·legi de Metges d’Àustria publica un dictamen al 2012 sobre el risc sobre la salut
d’aquests comptadors on s’afirma que “la introducció massiva dels comptadors
intel·ligents, augmentarà de forma exponencial l’exposició de la població a camps
electromagnètics".
L’Informe BioInitiative 2012 afirma: “Els comptadors telegestionables han provocat
milers de denúncies per problemes de salut i símptomes incapacitants quan la
instal·lació d’aquests comptadors està molt a prop dels espais habitats de les
vivendes”.
Entre els efectes sobre la salut reportats a estudis fets als EEUU després de la
instal·lació d’aquests comptadors, es va trobar que el 48% de la gent patia insomni, el
45% migranyes, el 33% tinnitus, el 32% letàrgia o cansament extrem, i el 30%
problemes cognitius.
A la Declaració signada per 54 científics de 20 països al 2012 sobre el risc per a la
salut dels comptadors telegestionables o “Smart Meters”: “Un comptador intel·ligent
produeix radiació de radiofreqüència en aproximadament el mateix rang de
freqüències (900 MHz a 2,4 GHz) com una típica antena de telefonia. Però, depenent
de la proximitat a l'espai ocupat dins la llar, un comptador pot provocar exposicions de
radiofreqüències molt més altes que les antenes cel·lulars. Amb els comptadors
intel·ligents, tot el cos està immers en microones que surten en totes direccions, cosa
que augmenta el risc de sobreexposició a molts òrgans sensibles com els ulls i els
testicles/ovaris. Les persones que estan a prop d'un comptador telegestionable corren
el risc d'estar exposats a un agregat de radiofreqüència significativament més alt que
amb un telèfon mòbil, sense oblidar l'exposició acumulada que reben persones que
viuen a prop de diversos comptadors muntats junts, o antenes concentradores dels
senyals de radiofreqüència de 500 a 5.000 llars.”
Tampoc existeix cap estudi que demostri la innocuïtat de la tecnologia PLC. Les
pertorbacions electromagnètiques produïdes pel sistema PLC es coneixen com a “dirty
electricity” (electricitat bruta) i molts científics consideren que el cablejat domèstic no
està preparat per suportar aquesta tecnologia, especialment quan no està apantallat ni
hi ha presa de terres per tot l’habitatge com és el cas de les vivendes de més de 40
anys a Catalunya. Epidemiòlegs com el Sam Milham i científics com la Magda Havas
que han dedicat les seves trajectòries d’investigació a l’estudi de l’electricitat bruta, ens
proporcionen evidència de que és un cancerigen com el tabac.
Si no teniu temps o accés directe a la literatura científica independent, una recerca per
internet us mostrarà els centenars d’associacions de persones lesionades per tot el
món que han desenvolupat electrohipersensibilitat i que viuen com a refugiats
ambientals, essent cada dia vulnerats els seus drets més fonamentals. El fet que avui
es celebri a Barcelona un Congrés Mèdic Internacional sobre les lesions ambientals
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 13 de 16 de novembre de 2017

37

del sistema nerviós central, és prova que aquest també és un problema social i de
salut pública urgent a Catalunya i que es veurà agreujat amb la instal·lació massiva
d’aquests comptadors. El silenciament públic d’aquest tema pot fer pensar que
aquests són casos aïllats o malalties rares, com les anomenen els mitjans de
comunicació en el millor dels casos quan no s’opta per la denigració pública i la
ridiculització de les persones afectades. Us asseguro que no és així.
Vaig viure personalment el desplegament obligatori d’aquests comptadors fa 5 anys
als EEUU. Milers de persones electrohipersensibles van haver de marxar de casa, i
viure en rulots. Altra gent no sensible també van emmalaltir. Gent amb marcapassos
va morir, perquè ni les companyies ni els instal·ladors expliquen mai que aquests
comptadors són incompatibles amb portar marcapassos. Gent que no tenia problemes
de visió van patir despreniment de retina, taquicàrdies, insomni i fatiga extrema,
problemes cognitius. Això no ho dic jo. Aquests testimonis a audiències públiques
davant la California Public Utilities Commission són accessibles i els podeu consultar.
Les protestes davant la CPUC on ciutadans demanaven que els retornessin els
comptadors analògics es van convertir en el pa de cada dia al 2012.
Intervencions legals van seguir fins que es va aconseguir canviar la llei. Ara les
companyies estan obligades a restituir-te el comptador analògic si així ho demanes.
Als EEUU, però, es reconeix que això deixa en una situació de vulnerabilitat a gent de
pocs recursos que viuen en blocs de pisos. Als EEUU, amb una estructura urbana
diferent, la majoria de vivendes estant separades per bastants metres dels seus veïns.
Aquí, la majoria de gent viu en pisos. Molta gent patirà innecessàriament quan els
comptadors i la xarxa d’antenes concentradores dels senyals comencin a funcionar.
Això tampoc ho dic jo, ho diuen els científics especialistes en el tema, si ens prenem la
molèstia d’escoltar-los i llegir-los.
Si hem identificat un possible perill, si tenim declaracions signades per científics
afirmant que aquests comptadors són una font de contaminació electromagnètica i que
suposen un perill per a la salut, i seguim sense estar segurs de la magnitud dels seus
efectes, estarà totalment justificat aplicar el Principi de Precaució de l'article 191 del
tractat de funcionament de la Unió Europea per protegir a la població.
Quan la taxa d'exposició SAR (taxa d'absorció específica) és sobre 6 minuts i la Unió
Europea demana seguir investigant sobre exposicions de baixos nivells a llarg termini,
no es pot imposar exposicions les 24 hores del dia amb la vaga excusa d'informar en
temps real. Qualsevol invasió del domicili mereix un estudi.
A la directiva 2012/27 del Parlament Europeu i del Consell del 25 d'octubre de 2012
relativa a l'eficiència energètica s’estableix que el 80% dels consumidors hauria de
comptar amb un sistema de mesurament intel·ligent l'any 2020, però no estableix cap
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obligatorietat com es pot comprovar en els articles 9 i 11 de l'esmentada Legislació
Europea.
L’article 9 diu “llevat que sigui tècnicament impossible o no resulti rendible en
comparació amb l'estalvi potencial estimat a llarg termini” i en aquest punt es demana
als estats membres que s'assegurin de la seguretat dels comptadors, així com de la
privacitat dels clients finals, de conformitat amb la legislació de la Unió Europea.
Basant-nos en aquest punt, l’obligatorietat que aplica el govern central és falsa i
il·legal. Tampoc existeix cap llei a Espanya que obligui a la substitució dels comptadors
d’aigua i gas, malgrat les companyies ens facin creure el contrari.
A altres països europeus sota la mateixa normativa europea, la instal·lació d’aquests
comptadors és opcional, com a Àustria, Països Baixos i Regne Unit. Alemanya ha
optat per no instal·lar-los ja que no compleixen ni amb l'eficiència energètica, ni amb la
seguretat per la salut, ni amb la privacitat de les dades.
No podem afegir més fonts d'emissions als habitatges per part de les administracions,
raó per la qual es demana la paralització immediata del desplegament d’aquests
dispositius. Moltes gràcies.”
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Pol Huguet Estrada, regidor
delegat de Participació, perquè defensi la proposició en nom de l’equip de
govern.

El senyor Pol Huguet Estrada, regidor delegat de Participació, agraeix a la
senyora Fina Carpena Méndez la seva presència, el seu testimoni i explicacions, ja
que són coneixedors de l’esforç notable que per a ella representa el fet d’estar a la
Sala de Plens. Agraeixen aquest fet, ja que gràcies al seu testimoni molts ciutadans i
segurament molts regidors han conegut de primera mà una realitat fins ara ignorada,
cosa que valoren positivament.
Destaca la importància d’aquesta proposició que avui es presenta, perquè posa de
manifest que en aquest estat la lliure competència no es garanteix i encara hi ha
massa sectors econòmics en mans de monopolis privats i molt sovint dirigits per antics
alts càrrecs polítics esquitxats per la corrupció.
La moció també alerta que depenent com es gestionin les dades de recollida dels
telecomptadors pot representar un risc per a la protecció de dades personals i un risc
per a la salut, en molts casos comprovat, i, especialment per al col·lectiu de persones
electrohipersensibles.
El Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2014 una Resolució per demanar al
govern espanyol que fes un estudi d’aquesta qüestió i per garantir els drets dels
ciutadans, però una vegada més les peticions del Parlament han estat ignorades.
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Avui es torna a constatar que les noves tecnologies, com els telecomptadors, si no
poden garantir la interoperabilitat ens fan més esclaus i menys lliures i si no es pensen
per a un benefici ciutadà, sinó únicament empresarial, tenen conseqüències
indesitjables. Podria i hauria de ser ben bé el contrari.
No entrarà en més detalls ja que la pròpia moció i l’explicació feta per la senyora Fina
Carpena Méndez ho han fet de sobres, com ho demostren els seus coneixements i la
capacitat d’explicació, amb la qual tots han après molt, més del que haguessin pogut
fer buscant per internet.
Per acabar, vol manifestar el suport de l’equip de govern a la tasca que estan fent des
de la Plataforma Stop Comptadors i a la lluita difícil i llarga, però necessària, de
persones que com ella simplement defensen el dret a una vida digna.
Esperen que l’aprovació d’aquesta moció representi un petit impuls més a la seva
reclamació, i a partir d’avui també de l’equip de govern.

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han
demanat per a intervenir en aquest punt. En primer lloc dóna la paraula al senyor
Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix
a la senyora Fina Carpena Méndez i a la Plataforma Stop Comptadors la seva
presència i confiança en fer-los arribar aquesta moció, però sobretot per la seva
explicació atesos els inconvenients que representa.
El Grup Municipal de la CUP que ha signat aquesta moció conjuntament amb la resta
de grups municipals, vol remarcar la importància de denunciar no només les
infraccions de l’ordenament jurídic a tots els nivells en què incorren les empreses que
utilitzen aquests tipus de comptadors, sinó també denunciar l’opacitat que generen
cap als consumidors i la situació d’indefensió en què els col·loca.
Consideren que la decisió d’instal·lar o no qualsevol tipus de comptador
telegestionable ha de ser exclusiva de l’usuari i, a més a més, amb una informació
suficient i adequada per saber què passa quan s’instal·la un aparell d’aquest tipus.
Un altre aspecte important és la manca de garanties respecte a les dades personals
que es poden generar amb aquest tipus de comptadors, ja que la seva obtenció de
forma massiva pot portar al seguiment de les activitats dels membres d’una família en
la intimitat de la seva llar, fins al punt de mostrar els hàbits de comportament del
consumidor i permetent l’elaboració de perfils conductuals.
Tots coneixen la importància creixent del big data i de com aquestes dades, en males
mans, en aquest cas en mans de les companyies elèctriques i el seu control massiu
pot afectar la intimitat de les persones. Un accés a la informació personal que no s’ha
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explicat als usuaris, ni ha estat autoritzada pels usuaris, cosa que consideren
especialment greu i una violació de la intimitat a la llar.
Respecte als potencials perills per a la salut que provoquen les radiacions
electromagnètiques, com ha explicat molt detalladament la senyora Fina Carpena
Méndez, consideren que tot i la controvèrsia actual en la literatura científica, la CUP
creu que és imprescindible realitzar més estudis per determinar els riscos que
comporta la radiació electromagnètica, amb una major certesa, i sobretot amb un
menor biaix, com s’ha explicat, i ajudar a desestigmatitzar les persones que pateixen
electrohipersensibilitat i aclarint les causes etiològiques de la intolerància ambiental.
Per tot el que s’ha explicat el GMCUP votarà a favor de la moció.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor José Antonio Sierra Grande,
president del Grup Municipal de DM.

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, inicia
la intervenció agraint a la senyora Fina Carpena Méndez la seva àmplia i clara
exposició.
El Grup Municipal de Democràcia Municipal vol posar en valor l’oportunitat i la
seriositat de la proposició sobre els comptadors telegestionables.
El que en principi podria semblar un avenç en la gestió dels consums elèctrics es
revela, a parer del seu grup, com una manifestació més de la part fosca de les
companyies subministradores, en necessària connivència amb els departaments
corresponents del Gobierno.
A tall d’exemple, la instal·lació d’aquests comptadors pot significar per als usuaris i
abonats un control constant de la seva presència en el domicili -del tot inacceptable-,
que podria, mal utilitzada, donar lloc inclús a la comissió de delictes.
La greu amenaça per a la salut pública que comporta la transmissió de dades,
mitjançant senyals PLC, només es podria atenuar amb l’apantallament del cablejat, el
que fa per inviable i del tot desaconsellable la instal·lació en la situació actual dels
comptadors en termes de salut.
D’altra banda, i com a perversió afegida, l’automatització i la gestió a distància dels
comptadors permetran a les companyies subministradores suspendre el servei en
qualsevol moment, sigui per error o per impagats, afectant de forma contundent als
abonats més vulnerables.
El Grup Municipal de DM s’adhereix a la proposició, la fa seva i celebra l’adhesió dels
cinc grups municipals i del regidor Miquel Davins Pey.
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A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Joaquim Garcia Comas, regidor
del Grup Municipal del PSC.

El senyor Joaquim Garcia Comas, regidor del Grup Municipal del PSC, agraeix a
la senyora Fina Carpena Méndez la seva intervenció, que ha estat molt il·lustrativa.
Des del Grup Municipal del PSC no van recolzar la proposició perquè en el moment
d’entrar-la no disposaven de la suficient informació.
Respecte a la proposició diu que aquesta deriva d’una Directiva Europea relativa a
l’eficiència energètica dels edificis i de les instal·lacions.
Es tracta d’una Directiva que persegueix reduir el consum energètic i l’emissió de
gasos hivernacle per tal de mitigar el canvi climàtic, per això consideren que és molt
important mantenir-la, preservar-la i implementar-la.
Aquesta directiva diu: “s’asseguraran de la seguretat dels comptadors intel·ligents”,
amb la qual cosa ja està preveient que han de ser segurs, i afegeix: “i la transmissió de
dades, així com la periodicitat dels clients finals, de conformitat amb la legislació
pertinent a la unió. També s’exigirà que es facilitin als clients l’assessorament i la
informació apropiats en el moment de la instal·lació del comptador.” La pròpia directiva
ja està marcant aquestes condicions que ara es troben a faltar.
Diu que l’exposició feta per la senyora Fina Carpena Méndez ha estat centrada en la
part d’afectació de la salut de les persones, però la proposició també explica que hi ha
un incompliment legal sobre unes restriccions de la competència, ja que l’empresa
ENDESA obliga a un determinat tipus de comptador, i això no és el que diu la Directiva
Europea.
Pel que fa a les dades cal assegurar la seva privacitat de manera que permetin obtenir
informació del consum, però no de la vida de les famílies.
Per tot l’exposat el GMPSC votarà favorablement la proposició i tampoc està en
disposició de rebatre els arguments exposats per la ponent ja que són de suficient
consistència i la proposició ja planteja que s’analitzin en la seva profunditat.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.3 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.
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3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la
sessió plenària ordinària del mes de desembre de 2017.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 3 de novembre de 2017,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va acordar
que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tinguin lloc el tercer dijous de cada
mes, a les 19 h.
D’acord amb aquest règim de sessions, la sessió ordinària del Ple de la Corporació del
mes de desembre de 2017 correspondria portar-la a terme el dijous 21 de desembre.
Atès per a aquest mateix dia, 21 de desembre de 2017, hi ha convocades Eleccions al
Parlament de Catalunya mitjançant el RD 946/2017, de 27 d’octubre, publicat al BOE
del dia 28 d’octubre de 2017.
De conformitat amb la normativa vigent de règim local, els dictàmens que se sotmeten
a la consideració del Ple, i de la Junta de Govern quan aquesta actua en exercici de
competències delegades del Ple, han d’estar informats prèviament per la Comissió
Informativa corresponent.
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va acordar també les
dates en què es portarien a terme les Comissions Informatives i la Junta de Govern
Local amb caràcter públic, vinculades a la data de celebració del Ple ordinari.
Fonaments legals
1.

L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el Ple té
sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de
més de 20.000 habitants.

2.

Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per RD 2568 /1986, de 28 de novembre, que estableix
que correspon al Ple l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries.

3.

Acords del Ple de 30 de juny de 2015, pels quals es van establir la periodicitat
de les sessions plenàries i el règim de funcionament de les Comissions
Informatives de caràcter permanent i de la Junta de Govern Local.

Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació
corresponent al mes de desembre de 2017, i establir que es porti a terme el dilluns,
18 de desembre de 2017, a les 19 h.
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Segon. Mantenir el dia 19 de desembre de 2017, a les 12.30 h, com a data per portar
a terme la sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic del mes
de desembre.
Tercer. Modificar, com a conseqüència del canvi de data de la sessió del Ple de la
Corporació, la data de les Comissions Informatives corresponents al mes de
desembre de 2017, i establir que es portin a terme en les dates següents:
Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació
Comissió Informativa de Territori
Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

11 de desembre de 2017, 13 h
11 de desembre de 2017, 13.30 h
12 de desembre de 2017, 13 h
12 de desembre de 2017, 14.30 h

“
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àuria Caus Rovira, en nom de l’equip de
govern.

La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu de l’equip de govern, manifesta que el
dictamen fa referència a la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la
Corporació corresponent al mes de desembre de 2017 que correspondria portar-la a
terme el dijous 21 de desembre.
Donat que aquest mateix dia 21 de desembre de 2017 hi ha convocades Eleccions al
Parlament de Catalunya, es proposa modificar la data de la sessió ordinària del Ple de
la Corporació corresponent al mes de desembre de 2017, i establir que es porti a
terme el dilluns, 18 de desembre de 2017, a les 19 h.
Així mateix, mantenir el dia 19 de desembre de 2017, a les 12.30 h, com a data per
portar a terme la sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic del
mes de desembre.
Com a conseqüència d’aquest canvi de data del ple, modificar la data de les
Comissions Informatives corresponents al mes de desembre de 2017, i establir que es
portin a terme en les dates següents:
Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació
Comissió Informativa de Territori
Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

11 de desembre de 2017, 13 h
11 de desembre de 2017, 13.30 h
12 de desembre de 2017, 13 h
12 de desembre de 2017, 14.30 h

Demana el vot favorable al dictamen.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president
del Grup Municipal de la CUP.

44

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 13 de 16 de novembre de 2017

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, intervé
per manifestar que el Grup Municipal de la CUP votarà negativament el dictamen.
Diu que és un vot simbòlic per deixar palès al Ple que aquestes són unes eleccions
imposades per l’article 155, per part del PP i gràcies als vots del PSOE i Ciudadanos.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial per import de 15.681,60 € en concepte de l’execució dels
treballs de la 2a fase de reparació del paviment en mal estat dels laterals
del primer tram del Passeig de Pere III.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, de 6
de novembre de 2017, que es transcriu a continuació:
“1. Antecedents
Vista la factura presentada per l’empresa EXCAVACIONS VILÀ VILA,SA, amb motiu
de l’actuació “2na. Fase reparació paviment en mal estat” com a continuació de les
obres contractades de la “millora del paviment de peces prefabricades dels laterals del
1er tram del Passeig Pere III.
Vist l’informe emès pel cap de la secció de manteniment de la Via Pública, en el qual
s’indica que s’han fet treballs complementaris per a substituir la totalitat de les peces
que es movien, i concloent que aquests han estat executats correctament.
L’empresa ha presentat una factura per import de 15.681,60 € (inclòs l’IVA).
2. Fonaments jurídics
El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret
d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb vulneració
de les normes de competència i procediment.
Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió,
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien
responsabilitat patrimonial en base a l’enriquiment injust.
Els articles 179 i 180 de la Llei General Pressupostària, aquests estableixen que
existeix una única forma d’eliminar les responsabilitats derivades dels articles
anteriorment exposats, i que és la de que “hayan salvado su actuación en el respectivo
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expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del
acto o resolución”.
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, i
l’article 23 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
En conseqüència, proposo al Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril ; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor : EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA.
NIF: A59105486
Adreça:

POL. Pla dels Vinyats II c/ de l’Energia, 2
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA

Concepte: Execució de treballs de 2na fase reparació paviment en mal estat, dels
laterals del 1er. tram del passeig de Pere III
Factura: Núm. 2017/20171084, de data 31/10/2017, número de registre F20178864
Import:

15.681,60 € , 21 % d’IVA inclòs”

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis.
El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat
i Serveis, informa que el dictamen fa referència a un reconeixement de crèdit per una
despesa efectuada per l’Ajuntament a favor de l’empresa que ha realitzat els serveis.
El motiu de l’actuació és l’execució de les obres de millora del paviment de peces
prefabricades dels laterals del primer tram del Passeig Pere III, i els treballs
complementaris per substituir la totalitat de les peces que es movien.
Davant d’aquesta situació i per agilitzar el pagament es proposa l’aprovació de
l’expedient de reconeixement de crèdit.
Demana el vot favorable al dictamen.
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A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín,
president del Grup Municipal del PSC.
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
que el seu grup municipal normalment s’absté en la votació dels dictàmens de
modificació de crèdits, inclús també en els de reconeixement de crèdits.
A vegades ens aquests darrers tenen dubtes perquè si voten en contra o s’abstenen
també impossibiliten, si guanyés el seu vot, que l’empresa que ha fet una feina, i que
l’ha fet bé, no la pogués cobrar. Per tant, es queden amb l’abstenció amb la garantia
que quan el govern presenta dictàmens acostuma a tenir la majoria.
Creu que els reconeixements de crèdit s’haurien d’evitar perquè en el fons
s’incompleix la llei, i normalment quan es fa una obra es pot ampliar un 10 o un 15%,
però en aquest cas es dobla, ja que se’n van contractar 130 m2 per 16.988,40 € i en
algun moment es va decidir que se n’havien de fer 120 m2 més, incrementant la
intervenció -que era molt necessària i que no posen en dubte-, però que es podia
haver previst inicialment i no haver de pagar ara aquests 15.681,60 €.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 1 GMDM i
1 Sr. Miquel Davins Pey), i 5 abstencions (3 GMPSC i 2 GMC’s), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

5.1

Regidoria Delegada d’Ocupació i Emprenedoria

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de
les Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació
d’atur en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació
local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
de 27 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La crisi econòmica i financera ha provocat un enduriment de les condicions d’accés al
finançament per part de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa ha provocat un
estancament del desenvolupament econòmic local.
Les administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació sinó que han
d’adoptar mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local i
impulsar polítiques de dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però
també d’integració social i laboral.
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Davant d’aquest escenari la Diputació de Barcelona ha elaborat un Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 que té per finalitat promoure
l’ocupació de les persones aturades i d’aquelles incloses en situació de risc d’exclusió
social
La finalitat d’aquest programa és promoure l’ocupació de les persones aturades i
d’aquelles incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió social mitjançant la
concessió de suports econòmics per al desplegament de plans, programes i mesures
locals, ja siguin de caràcter pal·liatiu i/o preventiu, al mateix temps que s’afavoreix la
diversificació econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona.
Els ajuts econòmics es poden destinar indistintament al desplegament de plans locals
d’ocupació, al finançament de cursos de formació professionalitzadora i capacitadora i
a donar suport a les empreses per a que generin noves oportunitats laborals i
contractin persones aturades, a través de la concessió d’ajuts a la contractació.
El 24 de febrer de 2017 la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de
Manresa una subvenció d 917.524,53 euros per a portar a terme aquest programa, la
qual va ser acceptada mitjançant Resolució de 26 d’abril de 2017.
Aquest programa preveu diferents modalitats de suport dins de les quals s’inclouen, la
modalitat d’ajuts a la contractació laboral on es preveu que els ens locals impulsin
processos i convocatòries orientades a concedir ajuts a les empreses per afavorir la
integració al món laboral, de persones aturades i a garantir la seva permanència
D’acord amb aquest programa, del qual l’Ajuntament de Manresa n’és beneficiari, es
pretén afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura del cost
laboral que assumeixen les empreses, entitats i treballadors o professionals autònoms
per a la contractació així afavorir la integració de les persones aturades en el mercat
de treball.
Així, aquests ajuts s’instrumentaran a través de dues línies diferents:
- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones
aturades per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el
Pacte de Ciutat.
- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones
aturades
En data 27 d’octubre de 2017, el cap de Servei de Promoció de la Ciutat i la Tècnica
d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’aprovació
d’aquestes ajudes.
Consideracions legals
1.
Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals
competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot
tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l’ocupació.
2.
Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes beques per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
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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
de l’esmentada Llei 38/2003.
3.
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.
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix
convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a
la concessió de les subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i
d’acord amb els principis de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
La convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS i un extracte d’aquesta en el Butlletí
Oficial corresponent, d’acord amb el procediment establert en l’article 20.8 de
l’esmentada Llei 38/2003. Així mateix, la publicitat de l’atorgament d’aquestes ajudes
mitjançant la remissió de la identificació dels beneficiaris i import de les ajudes a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
4.
Publicitat. L’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment
selectiu o de concurrència competitiva. En aquest cas, la convocatòria haurà d’indicar
el mitjà on s’efectuaran les successives publicacions.
Així mateix, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya, diu que les administracions públiques
han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries i les resolucions sobre
procediments que promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de persones
interessades, per a garantir-ne el coneixement general.
5.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació, tal i com estableix
l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, com a regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria proposo al Ple
de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a
la contractació de persones en situació d’atur en el marc del programa complementari
de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona, les quals
s’adjunten a aquest dictamen.
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 13 de 16 de novembre de 2017

49

Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Convocar concurs públic per a l’atorgament de les ajudes a les empreses per a
la contractació de persones en situació d’atur en el marc del programa complementari
de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona, amb els termes
següents:
Objecte de la convocatòria:
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i/o entitats,
treballadors o professionals autònoms de la comarca del Bages per a la contractació, per un
període mínim de 3 mesos, de persones en situació d’atur.
Beneficiaris
-

Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats, treballadors o professionals autònoms per
a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d’interès
general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o
jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3
mesos per desenvolupar un projecte d’interès general o social compres en algun dels
àmbits
establerts
al
Pacte
de
ciutat,
publicat
al
web
municipal:
http://www.manresa.cat/web/article/5854-pacte-de-ciutat-2015-2019
També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o
autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.
En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o
tenir un centre de treball al Bages.

-

Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o
jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3
mesos.
També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o
autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.
En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o
tenir un centre de treball al Bages.

Quantia de les ajudes
-
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Línia A. L’Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació del
treballador/a fins a un màxim de 6 mesos.
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Línia B. L’Ajut consistirà en cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació del
treballador/a fins a un màxim de 6 mesos. En el cas que es contracti a una persona
inclosa en el col·lectiu de risc d’exclusió social aquest percentatge serà del 75% del
costos salarials

Característiques de les ajudes
La quantia concreta de l’ajut es determinarà per l’Ajuntament en funció del cost salarial total i el
percentatge de finançament en funció de les característiques del contracte proposat
La durada mínima del contracte haurà de ser de 3 mesos mentre que no existeix un límit
màxim. Això no obstant, la quantia i durada de l’ajuda no podrà excedir dels costos salarials de
6 mesos.
L’ajuda comprendrà els següents conceptes salarials:
-

Inclou el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les
quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa
No seran elegibles les despeses derivades dels costos general pel personal durant
períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en
espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament,
suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.
1

En cas de baixa voluntària o d’acomiadament de la persona contractada, l’empresa i/o entitat
podrà substituir-la amb una nova contractació del període restant per tal d’obtenir la totalitat de
l’ajut. Aquesta substitució s’haurà de fer com a màxim 30 dies després de la finalització de la
relació laboral de la persona treballadora a substituir. En aquest cas s’haurà de comunicar per
escrit al Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa les causes de la
baixa i aportar la documentació corresponent.
Si l’empresa o entitat no substitueix la persona treballadora que ha causat baixa o
acomiadament no podrà ser beneficiària d’aquestes ajudes.
Bases reguladores.
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria seran les aprovades juntament
amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió Ple de l’Ajuntament a celebrar el 16 de
novembre de 2017 i poden recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se a
la web municipals http://www. manresa.cat/
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van
ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com
també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2017, aprovades per acord plenari de
22 de desembre de 2016, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal
http://www.manresa.cat/.
Crèdit pressupostari

1

Sempre i quan no siguin acomiadaments descrits en l’apartat 3.1 d’aquestes bases.
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L’import total d’aquests ajuts serà d’un màxim de 100.000,00 euros anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 241.30.470.00 del pressupost municipal de 2017. Els imports màxims per a
cadascuna de les línies objecte d’ajut seran els següents:
-

-

Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades
per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat
...................................................................................................40.000,00 euros
Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones
aturades.......................................................................................60.000,00 euros

Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària.
En cas d’esgotar-se la línia A o bé no complir els requisits per considerar que no es realitza un
projecte de pacte de ciutat, les peticions passaran en règim de concurrència a la línia B.
Es podrà incrementar l’import màxim de la línia B amb l’import que resti de la línia A en cas que
aquesta no s’exhaureixi.
Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb els
ajuts atorgats en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona convocatòria amb l’import
que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació pressupostària.

Criteris de valoració
Criteris de valoració de la línia A
Criteris
1. Interès general i social del pla de treball de la persona a
contractar. Es valorarà la coherència del pla de treball
exposat amb les accions descrites al Pacte de Ciutat
2. Durada del contracte. Es valorarà de la forma següent:
a) Contractes d’una durada de 3 mesos i inferiors a 6
mesos
b) Contractes d’una durada de 6 mesos i inferiors a 1
any
c) Contractes d’una durada d’1 any o més
3. Contractar a una persona amb especials dificultats
d’inserció. Aquestes persones hauran de respondre a algun
dels perfils recollits a l’article 2 del Programa complementari de
foment de l’ocupació de la Diputació de Barcelona
4. L’empresa o entitat beneficiària que contracta ha
col·laborat, en els últims 3 anys amb Centre d’Iniciatives per
l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa. La relació
d’aquestes empreses es troba a la Base de dades Xaloc del
2
CIO Manresa (3)
5. Mida de l’empresa
a) L’empresa contractant té una plantilla de personal entre
10 i 49 treballadors
b) L’empresa té una plantilla inferior a 10 treballadors o és
un treballador o professional autònom
6. Pla d’inserció: l’empresa presenta un pla amb formació
2

Puntuació
Màxima
5 punts

0,5 punts
1 punt

1

2 punts
punt

1 punt

1
2

punts

2

punts

Aquest criteri es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Manresa
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complementàries o accions d’acompanyament a la inserció que
permetin demostrar clarament que es millora l’ocupabilitat del
beneficiari i podrà consolidar el lloc de treball o cercar-ne un
altre amb majors garanties d’èxit
7. L'empresa ofereix una retribució a jornada completa de
1.000 euros mensuals o més (més el prorrateig de pagues
extres) o la part proporcional en cas d’una jornada a temps
parcial

2 punts

Criteris de valoració de la línia B
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquestes ajudes
són els següents:
Criteris

Puntuació
Màxima

1. Durada del contracte. Es valorarà de la forma següent:
a) Contractes d’una durada de 3 mesos i inferiors a 6 mesos
b) Contractes d’una durada de 6 mesos i inferiors a 1 any
c) Contractes d’una durada d’1 any o més
2. Contractar a una persona amb especials dificultats
d’inserció. Aquestes persones hauran de respondre a algun dels
perfils recollits a l’article 2 del Programa complementari de
foment de l’ocupació de la Diputació de Barcelona (1)
3. L’empresa o entitat beneficiària que contracta ha col·laborat,
en els últims 3 anys amb Centre d’Iniciatives per l’Ocupació
(CIO) de l’Ajuntament de Manresa. La relació d’aquestes
3
empreses es troba a la Base de dades Xaloc del CIO Manresa
4. Mida de l’empresa
a) L’empresa contractant té una plantilla de personal entre
10 i 49 treballadors
b) L’empresa té una plantilla inferior a 10 treballadors o és
un treballador o professional autònom
5. Pla d’inserció: l’empresa presenta un pla amb formació
complementària o accions d’acompanyament a la inserció que
permetin demostrar clarament que es millora l’ocupabilitat del
beneficiari i podrà consolidar el lloc de treball o cercar-ne un altre
amb majors garanties d’èxit
6. L'empresa ofereix una retribució a jornada completa de
1.000 euros mensuals o més (més el prorrateig de pagues
extres) o la part proporcional en cas d’una jornada a temps
parcial

1 punt
2 punts
3 punts
3 punts

2 punts

1

punts

2

punts

2

punts

2 punts

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà
el dia 15 de gener de 2018.
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa a l’adreça: http://www.manresa.cat/subvencions

3

Aquest criteri es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Manresa
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La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant sol·licitud
al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així com per
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tramitació:
La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que hauran
d’ajustar-se a les condicions de participació dels apartats 2, 3, 5 i 6 de les bases reguladores,
aniran acompanyades de la documentació següent:
-

-

Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert en l’annex 1 o 2
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document
d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en
cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a
representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.
Document d’inscripció al SOC i informe de vida laboral de la persona a contractar
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3
Pla d’inserció seguint el guió següent:
o Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona
contractada
o Competències tècniques o transversals que millorarà
o Persona tutora que farà el seguiment i avaluació

En el cas dels beneficiaris que optin per la línia A, a més de la documentació anterior, també
hauran de presentar la documentació següent:
- Pla de treball relacionat amb el Pacte de Ciutat seguint el guió següent:
o Identificació de l’acció del pacte
o Objectius del pla de treball
o Activitats
o Impacte a la ciutat
Haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascun dels contractes que es formalitzin amb un
màxim de 2 sol·licituds per empresa i/o entitat, incloent-se en aquest màxim les sol·licituds tant
de la línia A com la línia B.
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a que la
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o regidor/a que el
substitueixi.
Resolució i notificació:
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació,
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de
subvencions.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions
establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cinquè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases
que la regulen.
Sisè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
“BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES EMPRESES PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR EN EL MARC DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018 DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
La crisi econòmica i financera ha provocat un enduriment de les condicions d’accés al
finançament per part de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa ha provocat un
estancament del desenvolupament econòmic local.
Les administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació sinó que han d’adoptar
mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local i impulsar polítiques de
dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però també d’integració social i laboral.
Davant d’aquest escenari la Diputació de Barcelona ha elaborat un Programa complementari
de foment de l’ocupació local 2017-2018 que té per finalitat promoure l’ocupació de les
persones aturades i d’aquelles incloses en situació de risc d’exclusió social
D’acord amb aquest programa, del qual l’Ajuntament de Manresa n’és beneficiari, es pretén
afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura del cost laboral que
assumeixen les empreses i entitats per a la contractació.
Una de les formes d’aconseguir aquest objectiu és mitjançant l’atorgament d’ajuts o
subvencions a través del cofinançament de les despeses derivades de nous treballadors i així
afavorir la integració de les persones aturades en el mercat de treball.
Així, aquests ajuts s’instrumentaran a través de dues línies diferents:
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-

Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades
per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.
Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i/o entitats,
treballadors o professionals autònoms de la comarca del Bages per a la contractació, per un
període mínim de 3 mesos, de persones en situació d’atur.
2. Tipus d’ajudes i característiques
2.1 Línies d’ajudes
Es contemplen 2 línies d’ajudes:
-

Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats, treballadors o professionals autònoms per
a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d’interès
general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o
jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3
mesos per desenvolupar un projecte d’interès general o social compres en algun dels
àmbits
establerts
al
Pacte
de
ciutat,
publicat
al
web
municipal:
http://www.manresa.cat/web/article/5854-pacte-de-ciutat-2015-2019
També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o
autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.
En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o
tenir un centre de treball al Bages.
Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la
contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos.

-

Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques
jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de
mesos.
També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi
autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.
En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages
tenir un centre de treball al Bages.

o
3
o
o

Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 50% dels costos salarials de la
contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos. En el cas que es contracti a
una persona inclosa en el col·lectiu de risc d’exclusió social aquest percentatge serà
4
del 75% del costos salarials 1

1

Es consideren persones incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió social les següents:
-
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Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat
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2.2. Característiques de les ajudes
La quantia concreta de l’ajut es determinarà per l’Ajuntament en funció del cost salarial total i el
percentatge de finançament en funció de les característiques del contracte proposat
La durada mínima del contracte haurà de ser de 3 mesos mentre que no existeix un límit
màxim. Això no obstant, la quantia i durada de l’ajuda no podrà excedir dels costos salarials de
6 mesos.
L’ajuda comprendrà els següents conceptes salarials:
- Inclou el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les
quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa
- No seran elegibles les despeses derivades dels costos general pel personal durant
períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en
espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament,
suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.
5

En cas de baixa voluntària o d’acomiadament2 de la persona contractada, l’empresa i/o entitat
podrà substituir-la amb una nova contractació del període restant per tal d’obtenir la totalitat de
l’ajut. Aquesta substitució s’haurà de fer com a màxim 30 dies després de la finalització de la
relació laboral de la persona treballadora a substituir. En aquest cas s’haurà de comunicar per
escrit al Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa les causes de la
baixa i aportar la documentació corresponent.
Si l’empresa o entitat no substitueix la persona treballadora que ha causat baixa o
acomiadament no podrà ser beneficiària d’aquestes ajudes.
3. Beneficiaris
3.1 Requisits
Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a que es refereixen aquestes bases, al
marge del compliment dels requisits establerts en l’apartat anterior, hauran de complir les
condicions següents:

-

-

-

Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no
compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en
situació de risc d'exclusió
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors
Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes
dificultats d'ocupabilitat
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i
reinserció social
- Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses
Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats
d'inserció en el món laboral
Persones que estiguin en situació d’atur i que s’hagin trobat en situació de baixa intensitat laboral en els
darrers 18 mesos (jornades laborals inferiors al 20% o haver cotitzat menys de 108 dies en els darrers
18 mesos)
Persones entre 30 i 45 amb menys de menys de 2.500 dies cotitzats a la seva vida laboral
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.

2

Sempre i quan no siguin acomiadaments descrits en l’apartat 3.1 d’aquestes bases.
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-

No haver efectuat acomiadaments qualificats ‘improcedents o nuls per l’òrgan judicial,
en els darrers 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció o que hagin
reduït la plantilla en el darrer any. Tampoc no podran haver estat sancionades per
infracció greu en matèria laboral durant el darrer any i han de complir els principis
d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. A més, una vegada esdevinguin
beneficiàries i procedeixin a la formalització de contractes laborals, no podran realitzar
acomiadaments ni incoar expedients de regulació de l’ocupació durant la vigència del
contracte. Així mateix hauran de garantir una jornada de treball, com a mínim del 50%
d eles hores setmanals, segons el conveni aplicable.

-

Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa.

-

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària, la Seguretat Social, en la data
de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.

-

Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei general dels
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb qualsevol altre
obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

-

Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (CE)
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88
del tractat CE).
Obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i vetllar per la igualtat entre
homes i dones i, per aquelles empreses de més de 250 persones treballadores,
comptar amb un pla d’igualtat.

-

-

No podran participar en aquestes ajudes les persones jurídiques que incorrin en
algunes de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com tampoc no
estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de
Manresa.

Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal.
3.2 Obligacions
Seran obligacions de les empreses i/o entitats beneficiàries:
-

-
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Complir amb els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral i
compromís de tenir en compte la persona contractada per a futures contractacions.
Aquesta manifestació de voluntat formalitzarà a través de l’oportuna declaració
responsable.
Destinar un treballador propi perquè desenvolupi la figura del tutor el qual tindrà la
funció de vetllar per la correcta acollida del nou treballador/a.
Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació
Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades
del dret comunitari europeu
Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament de Manresa i per la resta de
normativa aplicable
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-

-

-

-

-

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària, la Seguretat Social, en la data
de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat
Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment
de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de
les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament
Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de
fiscalització i facilitar-la per garantir-se les facultats d’inspecció i control
Conservar els documents justificatius de l’aplicació als fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control
Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens
públics en el darrer any.
Si l’import de l’ajuda supera els 10.000 euros, les persones jurídiques beneficiàries
hauran de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de
transparència municipal.
Incloure en els contractes laborals una menció al finançament percebut per la Diputació
de Barcelona.

Els beneficiaris dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que,
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions.
4. Crèdit pressupostari
L’import total d’aquests ajuts serà d’un màxim de 100.000,00 euros anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 241.30.470.00 del pressupost municipal de 2017. Els imports màxims per a
cadascuna de les línies objecte d’ajut seran els següents:
-

-

Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades
per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat
...........................................................................
40.000,00 euros
Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones
aturades.................................................................................60.000,00 euros

Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària.
En cas d’esgotar-se la línia A o bé no complir els requisits per considerar que no es realitza un
projecte de pacte de ciutat, les peticions passaran en règim de concurrència a la línia B.
Es podrà incrementar l’import màxim de la línia B amb l’import que resti de la línia A en cas que
aquesta no s’exhaureixi.
Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat amb els
ajuts atorgats en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona convocatòria amb l’import
que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació pressupostària.
5. Modalitats contractació
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La contractació laboral podrà ser amb qualsevol modalitat contemplada per la normativa laboral
vigent, excepte el contracte d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu o de
substitució de persones treballadores amb dret de reserva de lloc de treball.
En el cas de contractes a temps parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50% de la jornada
ordinària
En qualsevol cas, el contracte haurà de tenir una durada mínima de 3 mesos. No es fixa durada
màxima, podent-se proposar contractes indefinits tot i que com màxim es bonificaran, 6 mesos.
6. Requisits de les persones contractades
Les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents
6
- Estar en situació prèvia d’atur3 i inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya com a
demandants d’Ocupació no ocupats i no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat
Social previstos al TRLGSS.
S’haurà d’acreditar mitjançant el document en vigor d’inscripció al SOC i l’informe de
vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
- No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos
immediatament anteriors a la data de sol·licitud de subvenció.
- No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual pertany- que el
contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.
En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació
(CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui pre-seleccionarà – sempre que sigui possible- vàries
persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa
d’entre les persones pre-seleccionades pel CIO.
7.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà
el dia 15 de gener de 2018.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics
les persones següents:
- Les persones jurídiques
- Les entitats sense personalitat jurídica
- Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació
obligatòria.
3

Es consideraran persones en situació d’atur:
Persones que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), amb
independència de què compleixin o no els requisits per a percebre prestació d’atur en els termes del Reial decret
legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de la seguretat social ( en endavant,
TRLGSS). S’exigeix que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, podent
estar-ho també als Serveis Locals d’Ocupació, que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes
únics de la percepció d’aquestes prestacions.
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-

Aquelles que representin un interessat
electrònicament amb l’Administració

que

estigui

obligat

a

relacionar-se

La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa a l’adreça: http://www.manresa.cat/subvencions
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant sol·licitud
al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així com per
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascun dels contractes que es formalitzin amb un
màxim de 2 sol·licituds per empresa i/o entitat, incloent-se en aquest màxim les sol·licituds tant
de la línia A com la línia B.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
-

-

Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert en l’annex 1 o 2
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document
d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en
cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a
representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.
Document d’inscripció al SOC i informe de vida laboral de la persona a contractar
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3
Pla d’inserció seguint el guió següent:
o Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona
contractada
o Competències tècniques o transversals que millorarà
o Persona tutora que farà el seguiment i avaluació

En el cas dels beneficiaris que optin per la línia A, a més de la documentació anterior, també
hauran de presentar la documentació següent:
Pla de treball relacionat amb el Pacte de Ciutat seguint el guió següent:
o
o
o
o

Identificació de l’acció del pacte
Objectius del pla de treball
Activitats
Impacte a la ciutat

Un cop examinades les sol·licituds i documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases i/o no esmenen els defectes o ajunten els documents preceptius,
es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
8.

Procediment de concessió

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
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Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a que la
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o regidor/a que el
substitueixi.
9. Criteris de Valoració
Aquests criteris de valoració tan sols seran serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les
sol·licitud a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia de l’ajut, que
serà la fixada en la base núm. 2.1 d’aquest document.
9.1 Criteris de valoració de la línia A
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquestes ajudes
són els següents:
Criteris
1.

2.

3.

4.

5

6

7

Interès general i social del pla de treball de la persona a contractar. Es
valorarà la coherència del pla de treball exposat amb les accions descrites
al Pacte de Ciutat
Durada del contracte. Es valorarà de la forma següent:
a) Contractes d’una durada de 3 mesos i inferiors a 6 mesos
b) Contractes d’una durada de 6 mesos i inferiors a 1 any
c) Contractes d’una durada d’1 any o més
Contractar a una persona amb especials dificultats d’inserció. Aquestes
persones hauran de respondre a algun dels perfils recollits a l’article 2 del
Programa complementari de foment de l’ocupació de la Diputació de
Barcelona
L’empresa o entitat beneficiària que contracta ha col·laborat, en els últims
3 anys amb Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de
Manresa. La relació d’aquestes empreses es troba a la Base de dades
4
Xaloc del CIO Manresa 7 (3)
Mida de l’empresa
c) L’empresa contractant té una plantilla de personal entre 10 i 49
treballadors
d) L’empresa té una plantilla inferior a 10 treballadors o és un treballador o
professional autònom
Pla d’inserció: l’empresa presenta un pla amb formació complementàries o
accions d’acompanyament a la inserció que permetin demostrar clarament
que es millora l’ocupabilitat del beneficiari i podrà consolidar el lloc de
treball o cercar-ne un altre amb majors garanties d’èxit
L'empresa ofereix una retribució a jornada completa de 1.000 euros
mensuals o més (més el prorrateig de pagues extres) o la part
proporcional en cas d’una jornada a temps parcial

Puntuació Màxima
5 punts

0,5 punts
1 punt
3 punts
2 punt

3 punt

3

punt
2 punts
2 punts

2 punts

El criteri 7, relatiu a la retribució es fixa en base a l'acord en relació a la contractació de
persones a l'atur en el marc dels programes Treball - Formació, signat per part de la Federació
de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, els sindicats UGT i CCOO i
la Generalitat de Catalunya, consultable al link:
http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-isubvencions/Convocatories_2017/convocatories/Treball_Formacio/Acord_treball_formacio_201
7.pdf
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat 1 d’aquests criteris de valoració (
Coherència del Pla de treball amb el Pacte de Ciutat). Si tot i així continua la situació d’empat,

4

Aquest criteri es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Manresa
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s’aplicarà el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de
Manresa
9.2 Criteris de valoració de la línia B
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquestes ajudes
són els següents:
Criteris
1.

Puntuació Màxima
Durada del contracte. Es valorarà de la forma següent:
d) Contractes d’una durada de 3 mesos i inferiors a 6 mesos
e) Contractes d’una durada de 6 mesos i inferiors a 1 any
f)

2.

3.

4.

5.

6.

Contractes d’una durada d’1 any o més

Contractar a una persona amb especials dificultats d’inserció. Aquestes
persones hauran de respondre a algun dels perfils recollits a l’article 2 del
Programa complementari de foment de l’ocupació de la Diputació de
Barcelona (1)
L’empresa o entitat beneficiària que contracta ha col·laborat, en els últims 3
anys amb Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de
Manresa. La relació d’aquestes empreses es troba a la Base de dades
5
Xaloc del CIO Manresa 8
Mida de l’empresa
c) L’empresa contractant té una plantilla de personal entre 10 i 49
treballadors
d) L’empresa té una plantilla inferior a 10 treballadors o és un treballador
o professional autònom
Pla d’inserció: l’empresa presenta un pla amb formació complementària o
accions d’acompanyament a la inserció que permetin demostrar clarament
que es millora l’ocupabilitat del beneficiari i podrà consolidar el lloc de
treball o cercar-ne un altre amb majors garanties d’èxit
L'empresa ofereix una retribució a jornada completa de 1.000 euros
mensuals o més (més el prorrateig de pagues extres) o la part proporcional
en cas d’una jornada a temps parcial

1 punt
2 punts
4 punts
5 punts

2 punts

3 punts
4 punts
2 punts

2 punts

El criteri 6, relatiu a la retribució es fixa en base a l'acord en relació a la contractació de
persones a l'atur en el marc dels programes Treball - Formació, signat per part de la Federació
de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, els sindicats UGT i CCOO i
la Generalitat de Catalunya, consultable al link:
http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-isubvencions/Convocatories_2017/convocatories/Treball_Formacio/Acord_treball_formacio_201
7.pdf
En cas d’empat entre les diferents sol·licituds, s’aplicarà com a criteri de desempat aquelles
sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat 1 d’aquests criteris de valoració (
Durada del contracte). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà el criteri de l’ordre de
presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de Manresa
10.

Comissió de valoració

L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades tant per una línia com per la l’altra,
basant-se en l’aplicació dels criteris de valoració establerts per cadascuna, serà una comissió
qualificadora integrada per:

5

Aquest criteri es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Manresa
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-

Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació o regidor/a delegat/da que la
substitueixi, que actuarà com a President/a.
Josefina Ramírez Ruiz, Cap de secció de Serveis Socials
Xavier Cano Caballero, cap de secció d’Ocupació i Universitats.
Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari que la substitueixi,
que actuarà com a secretària.

Totes aquelles organitzacions signants del pacte de ciutat que ho sol·licitin podran participar
com a observadors a la comissió de valoració.
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.
11. Resolució d’atorgament
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva.
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de
definitiva.
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de
l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva
renúncia expressa.
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació,
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de
subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
12. Pagament i justificació
Una vegada atorgat l’ajut s’atorgarà una bestreta del 50% de l’import de l’ajut atorgat, prèvia
presentació, per part de les empreses i/o entitats beneficiàries, de la documentació següent:
- Contracte de treball i un informe TC2 amb identificació del/s treballadors/res
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El 50% restant es farà efectiu una vegada l’empresa i/o entitat beneficiària presenti tota la
documentació justificativa corresponent al període subvencionat de la contractació.
En qualsevol cas, la documentació justificativa haurà de presentar-se com a màxim el dia 30 de
novembre de 2018
La documentació a aportar haurà de ser:
- Nòmines i justificant bancari de pagament
- Justificant de pagament de les cotitzacions a la Seguretat social
- Informe d’afiliats en alta en un codi de compte de cotització ( CCC) de la data de
sol·licitud de l’ajut
- Informe de vida laboral del compte de cotització de l’empresa corresponent al període
subvencionat.
A més, a més, al marge dels documents anteriors serà necessari informe positiu de l’equip
tècnic del CIO en relació amb el compliment efectiu de l’empresa de la tasca de tutoria i
mentoratge del treballador/a.
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que consideri
necessàries
El pagaments es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la persona
beneficiària.
13. Incompliment i reintegrament
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions
establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança General
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament
de les ajudes
14. Publicitat
En els contractes de les empreses i/o entitats i les persones treballadores haurà de constar una
referència expressa a l’ajut de la Diputació de Barcelona en els termes següents:
“El present contracte està finançat en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017”, en el si del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
corresponent règim de concertació”
L’Ajuntament i els beneficiaris de les ajudes hauran de donar compliment a les previsions
relatives a la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
15. Compatibilitats
Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres administracions o
ens públics o privats, a excepció de les ajudes atorgades per altres administracions locals
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vinculades al Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social
de la Diputació de Barcelona.
En qualsevol cas, l’import de l’ajuda no excedirà en cap cas del cost de la contractació i no
podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajuts rebuts d’altres
administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, superi el cost de la
contractació a efectuar pel beneficiari. En aquest mateix sentit, l’atorgament de l’ajut no podrà
com a resultat que el beneficiari de l’ajut pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat
o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut atorgat per l’Ajuntament,
no podrà justificar-se per altres convocatòries i/o davant d’altres administracions publiques.
Igualment, seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals per a les contractacions
laborals que realitzin les empreses.
16. Règim de minimis.
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (CE) 1998/2006,
de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE a les
ajudes de minimis.
17. Aplicació supletòria
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret
administratiu i privat
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.
També seran d’aplicació les previsions establertes el Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la
Província del dia 3 de març de 2017.
18. Protecció de dades
Els sol·licitants i beneficiaris dels ajuts objecte d’aquestes bases reguladores han de complir
amb l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament que desenvolupa la Llei orgànica 15/1999 i, per tant, han d’adoptar i implementar
les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades
objecte de tractament
19. Publicació dels ajuts
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
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accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

(Aquests models s’utilitzaran per a les sol·licituds en format paper i s’adaptaran, en tot allò que
sigui necessari, als requeriments de la tramitació electrònica.)
ANNEX 1. SOL·LICITUD EMPRESA/ENTITAT PROJECTE INCLÒS EN EL PACTE DE CIUTAT
LÍNIA A (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades per desenvolupar
algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat)
LÍNIA B (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació
de persones aturades)
LÍNIA A
Dades de la persona sol·licitant:
 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Número de passaport o DNI:
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:
Núm. compte bancari:


Nacionalitat:
CP:
Tel. Mòbil:

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic indicada en aquesta sol·licitud

 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Raó social:
Nom i cognoms del representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça:
Població:
Correu electrònic:
Tel. Fix
Empresa d’entre 10 i 49 treballadors
Empresa amb menys de 10 treballadors

Núm CIF:

CP:
Tel. Mòbil:
SI
SI

NO
NO

Núm. compte bancari:
Contracte proposat:
Categoria laboral
Durada
Jornada
Modalitat de contracte
Cost salarial total ( màxim 6 mesos)
Retribució jornada complerta de 1.000 euros mensuals ( més el prorrateig de
pagues extres) o la part proporcional en cas d’una jornada a temps parcial
Perfil professional proposat:
Perfil professional
Col·lectiu d’especial dificultat d’inserció
Identificació col·lectiu(1)
Compromís de continuïtat un cop finalitzat el present contracte:
Contracte en un futur

SI

NO

SI

NO

SI

NO

(1) Identificar el col·lectiu si es correspon amb alguns dels perfils següents (recollits a l’article 3 del "Programa complementari de foment
de l'ocupació local 2017-2018"):

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 13 de 16 de novembre de 2017

67

Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat
Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els
requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors
Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d'ocupabilitat
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en
llibertat condicional i persones exrecluses
Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el
món laboral
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.
Persones que estiguin en situació d’atur i que s’hagin trobat en situació de baixa intensitat laboral en els darrers 18
mesos (jornades laborals inferiors al 20% o haver cotitzat menys de 108 dies en els darrers 18 mesos)
Persones entre 30 i 45 amb menys de menys de 2.500 dies cotitzats a la seva vida laboral
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.
Documentació que s’ha d’adjuntar











Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció de l’entitat al registre públic
corresponent, si s’escau
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la
persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.
Document d’inscripció al SOC i informe de vida laboral de la persona a contractar
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3
Pla d’inserció seguint el guió següent:
o
Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona contractada
o
Competències tècniques o transversals que millorarà
o
Persona tutora que farà el seguiment i avaluació
Pla de treball relacionat amb el Pacte de Ciutat seguint el guió següent:
o
Identificació de l’acció del pacte
o
Objectius del pla de treball
o
Activitats
o
Impacte a la ciutat

Data, signatura i segell

___________________________,____________de _________________de 2017

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que
heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició. Les
vostres dades s’incorporaran als fitxers automatitzats i/o manuals de l’Ajuntament de Manresa únicament per a la resolució d’aquesta tramitació.
També us informem que podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre
General de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat

ANNEX 2. SOL·LICITUD EMPRESA/ENTITAT
LÍNIA A (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades per desenvolupar
algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat)
LÍNIA B (ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació
de persones aturades)

68

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 13 de 16 de novembre de 2017

LÍNIA B:
Dades de la persona sol·licitant:
 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Número de passaport o DNI:
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:
Núm. compte bancari:


Nacionalitat:
CP:
Tel. Mòbil:

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic indicada en aquesta sol·licitud

 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Raó social:
Nom i cognoms del representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça:
Població:
Correu electrònic:
Tel. Fix
Empresa d’entre 10 i 49 treballadors
Empresa amb menys de 10 treballadors

Núm CIF:

CP:
Tel. Mòbil:
SI
SI

NO
NO

Núm. compte bancari:

Contracte proposat:
Categoria laboral
Durada
Jornada
Modalitat de contracte
Cost salarial total ( màxim 6 mesos)
Retribució jornada complerta de 1.000 euros mensuals ( més el prorrateig de
pagues extres) o la part proporcional en cas d’una jornada a temps parcial

Perfil professional proposat:
Perfil professional
Col·lectiu d’especial dificultat d’inserció
Identificació col·lectiu(1)
Compromís de continuïtat un cop finalitzat el present contracte:
Contracte en un futur
1

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Identificar el col·lectiu si es correspon amb alguns dels perfils següents (recollits a l’article 3 del "Programa complementari de foment
de l'ocupació local 2017-2018"):
Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat
Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els
requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors
Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d'ocupabilitat
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en
llibertat condicional i persones exrecluses
Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el
món laboral
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.
Persones que estiguin en situació d’atur i que s’hagin trobat en situació de baixa intensitat laboral en els darrers 18
mesos (jornades laborals inferiors al 20% o haver cotitzat menys de 108 dies en els darrers 18 mesos)
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Persones entre 30 i 45 amb menys de menys de 2.500 dies cotitzats a la seva vida laboral
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.
Documentació que s’ha d’adjuntar









Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció de l’entitat al registre públic
corresponent, si s’escau
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la
persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.
Document d’inscripció al SOC i informe de vida laboral de la persona a contractar
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3
Pla d’inserció seguint el guió següent:
o
Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona contractada
o
Competències tècniques o transversals que millorarà
o
Persona tutora que farà el seguiment i avaluació

Data, signatura i segell

___________________________,____________de _________________de 2017

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que heu d’incloure en aquest
formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició. Les vostres dades s’incorporaran als fitxers automatitzats
i/o manuals de l’Ajuntament de Manresa únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. També us informem que podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.

ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE
 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Nom i cognoms:
Càrrec
Nom empresa
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

Número de passaport o DNI:

CP:
Tel. Mòbil:

 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

CP:
Tel. Mòbil:

NIF:

La persona que signa, actuant en nom i interès propi/ en representació de l’empresa indicada a l’encapçalament DECLARA:
-

-

-
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El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa
El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Que l’empresa i/o entitat no ha sol·licitat altres subvencions per aquesta finalitat i es compromet a comunicar a l’Ajuntament de
Manresa qualsevol ajut que demani i/o obtingui amb posterioritat, si escau. En cas d’haver-ho sol·licitat amb anterioritat es
compromet a comunicar-ho a l’Ajuntament de Manresa.
El/la sol·licitant compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei general dels drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social i amb qualsevol altre obligació legal o reglamentària que li pugui afectar i que no ha estat
sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en materia laboral durant el darrer any.
El/la sol·licitant declara expressament no haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial en els
darrers 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció o que hagin reduït la plantilla en el darrer any.
El/la sol·licitant es compromet a que una vegada esdevinguin beneficiàries i procedeixin a la formalització de contractes laborals, no
podran realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació de l’ocupació durant la vigència del contracte
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-

-

-

El/la sol·licitant es compromet a garantir una jornada de treball, com a mínim del 50% de les hores setmanals, segons el conveni
aplicable
El/la sol·licitant compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral
i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre homes i dones
El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la quantitat total dels ajuts que es puguin
rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al Reglament
1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimes.
Que l’empresa i/o entitat es compromet a retribuir a la persona contractada segons el conveni d’aplicació i en cap cas el salari serà
inferior al salari mínim interprofessional vigent.
Que l’empresa i/o entitat es coneixedora del programa
Que l’empresa i/o entitat es compromet a destinar un treballador propi perquè desenvolupi la figura del tutor, amb la finalitat de vetllar
per la correcta acollida del participant i col·laborar en les tasques d’avaluació de la formació i del projecte.
Que l’empresa i/o entitat té la voluntat d’incrementar plantilla i tindrà en consideració la persona contractada per a futures
contractacions
El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa vigent d’aplicació.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels
supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit
que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. Així mateix també declara estar donat d’alta al cens d’obligats
tributaris i a la seguretat social ( compte de cotització de l’empresa) així com a l’import sobre activitats econòmiques, si escau.
Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a través de certificats telemàtics.
Que el nombre de treballadors de l’empresa, en el moment de formalitzar aquest declaració és .................................. Aquesta
declaració comporta l’autorització de l’Ajuntament perquè pugui obtenir l’acreditació del nombre de treballadors.

I perquè així consti, signo aquesta declaració
Segell ( si escau

Nom Representant/ Sol·licitant
Signatura:

Manresa, ................... de ........................................ de 2017
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que
heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició. Les
vostres dades s’incorporaran als fitxers automatitzats i/o manuals de l’Ajuntament de Manresa únicament per a la resolució d’aquesta tramitació.
També us informem que podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre
General de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.”

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada
d’Ocupació i Emprenedoria.
La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
manifesta que aquesta és la segona convocatòria d’ajudes a les empreses per a la
contractació de persones aturades.
La Diputació ha elaborat aquest programa, del qual l’Ajuntament de Manresa n’és
beneficiari i es pretén afavorir la contractació laboral per a persones aturades a través
de diferents línies d’actuació i per un període mínim de tres mesos mitjançant la
cobertura parcial dels costos salarials de la persona treballadora.
Es preveu destinar 100.000,00 euros en ajudes per a la contractació de persones en
situació d’atur i distribuïts en dues línies diferents:


Línia A. Ajudes a les empreses o entitats per a la contractació de persones
aturades, per desenvolupar qualsevol projecte d’interès per la ciutat o inclòs en
el Pacte de Ciutat.
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La quantia de l’ajut consisteix a cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació
de la persona treballadora.


Línia B. Ajudes a les empreses o entitats per a la contractació de persones
aturades.

La quantia de l’ajut consisteix a cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació
de la persona treballadora. En el cas de contractar una persona en risc d’exclusió
social, el percentatge serà el 75% dels costos salarials de la contractació.
El col·lectiu en risc d’exclusió social està format per:













Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat.
Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció o persones que hi poden
accedir.
Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció
de menors.
Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que
presenten moltes dificultats d’ocupabilitat.
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitació i reinserció social.
Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals
que tinguin possibilitat d’inserció al món laboral.
Persones entre 30 i 45 anys, que tinguin més de 2.500 dies cotitzats en la seva
vida laboral.

Els beneficiaris hauran de complir amb els següents requisits:









Empreses i Entitats que contractin persones en situació d’atur.
També podran ser beneficiaris les persones treballadores o professionals per
compte propi o autònoms, sempre i quan contractin persones per compte
aliena.
Les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o tenir un
centre de treball al Bages.
Han de disposar d’un treballador propi per desenvolupar la figura de tutor per
tal de vetllar per la correcta acollida dels nous treballadors.
Informe positiu de l’equip tècnic del CIO, en relació al compliment efectiu de la
tasca de tutoria i mentoratge.

Els requisits de les persones contractades seran els següents:
- Estar en situació prèvia d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació al SOC.
- No poden haver estat contractades per l’empresa i/o entitat beneficiària.
- No tenir relació de parentiu amb l’empresari.
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Les persones es proposaran pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de
l’Ajuntament de Manresa.
Els ajuts consistiran de la següent manera:
Línia A. Ajudes, per un import de 40.000,00 euros.
Línia B. Ajudes, per un import de 60.000,00 euros.
En el supòsit d’esgotar-se la Línia A o no complir els requisits per considerar que no es
realitza un projecte de ciutat, les peticions passaran a la Línia B.
Els contractes tindran una durada mínima de 3 mesos i no es fixa una durada màxima,
per tant es poden fer contractes indefinits, però la bonificació de l’ajut serà de 6 mesos.
La modalitat del contracte pot ser qualsevol, excepte el d’interinitat i de relleu.
Els criteris de valoració són els següents:
-

-

Per la Línia A, es puntua més els contractes més llargs i per contractar persones
amb especials dificultats d’inserció.
- Tindran més puntuació les empreses amb una plantilla inferior a 10
treballadors o és un treballador o professional autònom.
- També tindran més puntuació si l’empresa ofereix una retribució de 1.000
euros o més a jornada completa.
Per la Línia B, tindran més puntuació les empreses que facin la contractació d’una
persona per desenvolupar un projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte
de Ciutat.

Hi haurà una comissió tècnica de valoració en la que podran participar com a
observadors tots els organismes signants del Pacte de Ciutat que ho sol·licitin.
Les sol·licituds es podran presentar per via telemàtica i pel registre ordinari,
acompanyades d’un pla d’inserció.
Pel que fa a les sol·licituds per a la Línia A, hauran de presentar un Pla de treball
relacionat amb el Pacte de Ciutat i seguir el següent guió:
- Identificar l’acció del Pacte.
- Objectius del pla de treball.
- Activitats i Impacte a la ciutat.
Demana el vot favorable al dictamen.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor José Antonio Sierra Grande,
president del Grup Municipal de DM.
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El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
manifesta en primer lloc la satisfacció del seu grup per la implementació del Programa
de Foment de l’Ocupació Local 2017 – 2018.
També es congratula de la importància concedida a la formació professionalitzadora
en el marc d’aquest programa i la seva digna dotació.
La participació de les entitats signants del Pacte de Ciutat en l’elaboració del Pla de
Treball i en el seguiment de les accions i intervencions dels beneficiaris, també
constitueix per al Grup Municipal de DM una garantia addicional de treball ben
plantejat.
El Grup Municipal de Democràcia Municipal no desistirà mai de reivindicar que les
accions implementades en polítiques actives d’ocupació siguin dissenyades,
implementades, desenvolupades i gestionades des de les administracions de forma
directa i com a únics beneficiaris els treballadors i treballadores en situació d’atur, i no
les empreses.
Els treballadors i treballadores necessiten més que programes un restabliment de
serveis estables que facilitin la realització dels projectes vitals i que contribueixin a la
dignificació personal i col·lectiva mitjançant el treball i l’assoliment i millora de
competències mitjançant la formació.
No obstant això, votaran favorablement el dictamen perquè en el desert en què s’han
convertit les polítiques actives d’ocupació, qualsevol iniciativa constitueix un pal·liatiu a
tenir en compte.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president
del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
que el seu grup votarà en contra del dictamen perquè entenen que aquestes ajudes no
van en la línia del que defensa la CUP, que passa per un canvi de model en el model
de producció.
Respecte a la introducció del dictamen diu que es fa una contextualització parcial i
superficial de la situació i es parla de petites i mitjanes empreses i de l’enduriment de
l’accés al finançament. Però en els requisits perquè les empreses puguin demanar els
ajuts no n’hi ha cap que veti la petició d’ajuts per part d’empreses de més de 50
treballadors.
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Tot i que en els criteris de puntuació hi ha una major puntuació per a les empreses de
menys de 50 treballadors: un punt per a la Línia A i tres punts per a la Línia B; i per les
empreses de menys de 10 treballadors: dos punts per a la Línia A i quatre punts per a
la Línia B, consideren que no és suficient i que s’hauria d’evitar que aquests diners
vagin a parar a grans empreses o multinacionals.
Pel que fa a l’anàlisi de conjuntura on s’exposa com a una de les causes de la situació
econòmica actual i de la mateixa crisi econòmica, consideren que la tenen les grans
multinacionals amb la deslocalització dels centres de producció cap a països on poden
aconseguir, entre d’altres coses, mà d’obra més barata i precaritzada.
Entenen que pel que fa als criteris de puntuació no té cap mena de sentit puntuar la
contractació de tres a sis mesos ja que és un requisit per sol·licitar l’ajut.
El fet que un dels requisits sigui estar inscrit al SOC, significa que aquelles persones
en situació irregular no puguin optar a ser contractades, perdent l’oportunitat per
obtenir els papers.
Des del GMCUP consideren que les polítiques d’ocupació de l’Ajuntament haurien
d’encaminar-se a solucionar aquesta lacra i a trobar la fórmula per regular la situació
de les manresanes i manresans que encara no tenen els papers.

A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, en nom
de l’equip de govern.

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
explica que dins d’aquest programa hi ha tres línies: els plans locals d’ocupació, la
formació professionalitzadora i capacitadora, com deia el senyor Sierra, on es gasta
una bona part dels recursos, sobretot els mesos que els plans no donen aquesta
formació, i la línia que es porta a aprovació d’aquest ple, de donar suport a les
empreses.
Des de l’Ajuntament es fan totes les polítiques actives d’ocupació que es presenten. A
part d’aquestes, també es fa des del CiO el Servei d’Intermediació del mercat laboral,
els Serveis d’Informació, Orientació i Assessorament. La formació també és un
aspecte fonamental de les polítiques actives d’ocupació. També es fa treball, suport i
rehabilitació amb col·lectius especials des de l’OTL (Oficina tècnica laboral) i amb
AMPANS, així com orientació i guia en el procés de creació de petites empreses,
sobretot amb autoocupació des del CEDEM i amb els microcrèdits.
Diu que es tracta d’una línia més que l’any passat es va explorar i la seva valoració és
molt bona perquè hi va haver un total de 29 sol·licituds, 14 de les quals van ser
acceptades per haver obtingut la millor puntuació, perquè eren empreses petites, els
contractes eren més llargs i aquesta és una bona pràctica. A més a més, d’aquestes
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14 sol·licituds una bona dada és que 8 de les persones s’hi han quedat treballant i el
nivell d’inserció és molt alt.
Respecte al comentari del senyor Jordi Garcés Casas, diu que des del CIO, i pel que
fa a les persones nouvingudes que no tenen papers, es fan sessions a través del CITE
i ajuden a obtenir el certificat d’acollida, demanat per Immigració, i es fan sessions
d’introducció al mercat laboral, iniciant així el procediment per a regularitzar-se.
Per acabar diu que des de l’Ajuntament no es poden atendre persones que no estan
inscrites al SOC i recomana que les que necessitin regularitzar la seva situació
s’adrecin al Servei d’Acollida.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de
la convocatòria per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació
d’empreses (5a edició).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
de 27 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social signat el 18 de juliol
de 2016 entre l’Ajuntament de Manresa i diferents grups polítics amb representació al
Ple i entitats representatives dels interessos sindicals, empresarials i socials fixava
entre les actuacions a realitzar l’impuls al centre històric així com també pel que fa a
l’àmbit de la promoció econòmica la dotació d’un fons econòmic municipal per a la
dotació de microcrèdits per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d’un
pla d’incentius per l’obertura de negocis
A través d’aquestes actuacions es pretén, entre d’altres objectius, impulsar
l’emprenedoria i el suport a la creació d’empreses així com també prioritzar actuacions
que possibilitin el manteniment i augment de l’activitat econòmica al Centre Històric.
Així per impulsar l’emprenedoria i al mateix temps, potenciar el Centre Històric es
proposen establir uns mecanismes de foment consistents en la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” amb un tipus d’interès del 0%, a través dels quals
s’atorgarà un finançament a emprenedors i empreses, finançament que pot arribar a
ser de fins a un màxim de 5.000,00 euros per projecte.
Així mateix, per tal d’incentivar l’adequació i/o millora de l’accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda també es preveuen unes ajudes reintegrables per a empresaris i
empreses que disposin d’establiments comercials, de serveis o de restauració a
Manresa.
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En aquesta convocatòria es preveuen tres línies d’ajuts:
-

Línia A.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric
de Manresa dirigida a persones emprenedores que iniciïn un projecte, agafin el
traspàs d’un negoci al centre històric i també empreses ja constituïdes, que
obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci
al centre històric. La dotació màxima d’aquesta línia serà de 40.000,00 euros

-

Línia B. Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa dirigida a
persones emprenedores que iniciïn un projecte, agafin el traspàs d’un negoci a
Manresa i també empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci al centre històric. La
dotació màxima d’aquesta línia serà de 50.000,00 euros.

-

Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte un projecte empresarial o
agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1
de gener de 2017.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma
jurídica.

-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou
establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre
de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a
partir de l’1 de gener de 2017 i el seu volum de facturació anual no superi els
500.000 euros.

-

Línia C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda dirigida a empresaris i empreses ja constituïdes o empreses de nova
creació que exerceixin una activitat destinada al comerç, serveis o restauració i
que disposin d’un establiment comercial, de serveis o de restauració a
Manresa. La dotació màxima d’aquesta línia serà de 10.000,00 euros.

En data 27 d’octubre de 2017, la Tècnica d’Activitat Econòmica i la Tècnica
d’administració general han emès sengles informes i memòria justificativa en relació
amb l’aprovació d’aquestes bases i convocatòria.
Consideracions legals
1.
Competències municipals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals
competències per a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot
tipus d’activitats, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l’ocupació.
2.
Règim jurídic. L’Activitat portada a terme per l’Ajuntament de Manresa
s’enquadra dintre l’activitat de foment atès que la finalitat buscada és afavorir la
creació i modernització d’empreses.
En conseqüència aquestes bases i el seu posterior atorgament estaran subjectes, al
marge de la normativa general de Règim local i en tot allò que els sigui aplicable, al
Reglament de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les Bases d’Execució del
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Pressupost, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
3. 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.
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix
convocatòria en la qual es desenvoluparà el procediment per a la concessió de les
subvencions segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els principis de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
4.
Publicitat. L’article 45 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la necessitat de
publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment selectiu o de
concurrència competitiva. Així també, l’article 58.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, diu que les
administracions públiques han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries i
les resolucions sobre procediments que promouen la concurrència pública o tenen una
pluralitat de persones interessades, per a garantir-ne el coneixement general.
Així mateix, l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
determina la necessitat de publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional
de subvencions (BDNS) i si, escau, la remissió de l’extracte de la convocatòria a
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial.
5.

Conveni de col·laboració.

A aquest conveni, al marge de les previsions en matèria de subvencions, també li
seran aplicables les disposicions relatives als convenis de col·laboració establertes en
els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El Conveni reuneix els requisits establerts en l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de
Catalunya, article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, segons consta a l’informe de la tècnica d’administració general que s’incorpora
a l’expedient.
Altrament, d’acord amb l’establert a l’article 4.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.
6.
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
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Per tot això, la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a la concessió
d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses (5a edició), les
quals s’adjunten a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Aprovar la minuta del conveni regulador de les condicions de devolució dels
ajuts reintegrables o “microcrèdits”, de conformitat amb el text que consta a l’annex 4
d’aquestes Bases.
Cinquè. Convocar concurs públic per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la
creació d´empreses (5a edició), mitjançant procediment en règim de concurrència
competitiva, amb els següents termes:

Objecte de la convocatòria:
L’objecte d’aquests ajuts reintegrables que consisteix en la obtenció de “microcrèdits”,
és facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la
creació d’empreses a Manresa.
Beneficiaris:
Línia A. ” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de
Manresa1 9
-

Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el
traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa o hagin iniciat l’activitat a
partir de l’1 de gener de 2017.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma
jurídica.

-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou
establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci al Centre
Històric de Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a
partir de l’1 de gener de 2017 i el seu volum de facturació anual no superi els
500.000 euros.

1

A aquests efectes es considerarà centre històric l’àrea delimitada al plànol que s’adjunta com
a annex 2 de les Bases
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S’exclouran els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja
existents.
Línia B.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
-

Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte un projecte empresarial o
agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1
de gener de 2017.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma
jurídica.

-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou
establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre
de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a
partir de l’1 de gener de 2017 i el seu volum de facturació anual no superi els
500.000 euros.

S’exclouran els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja
existents.
Línia C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
-

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts reintegrables els empresaris i empreses
ja constituïdes o empreses de nova creació que exerceixin una activitat
destinada al comerç, serveis o restauració i que disposin d’un establiment
comercial, de serveis o de restauració a Manresa i el seu volum de facturació
anual no superi els 500.000 euros.

Import dels ajuts
Línia A. ” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de
Manresa
-

-

En el cas d’emprenedors/res, els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75%
del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de
5.000,00 euros per a cadascun dels projectes.
En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al
50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim
de 5.000,00 euros per a cadascun dels projectes.

Línia B.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
-

-

En el cas d’emprenedors/es, els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75%
del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de
5.000,00 euros per a cadascun dels projectes.
En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al
50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim
de 5.000,00 euros per a cadascun dels projectes.

Línia C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
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Els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del pressupost de la inversió inicial
necessària i amb un límit màxim de 2.000,00 euros per a cadascun dels projectes.
Condicions dels “microcrèdits”
Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:
Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals
Àmbit temporal
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període
compres entre el 1 de gener de 2017 i els 3 mesos posteriors a comptar a partir de
l’endemà de la data de cobrament de l’ajut reintegrable.
En qualsevol cas, la data límit de justificació de la realització del projecte serà de 3
mesos a comptar des de l’endemà de la data de cobrament de l’ajut reintegrable.
Bases reguladores: Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria seran
les aprovades juntament amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió Ple de
l’Ajuntament a celebrar el 16 de novembre de 2017 i poden recollir-se a les
dependències municipals, així com consultar-se a la web municipals http://www.
manresa.cat/
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de
subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004
pel qual s’aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa (
BOPB 13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de
2016, aprovades per acord plenari de 17 de desembre de 2015, documents que es
poden consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/.
Crèdit pressupostari
El crèdit pressupostari que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases i
els imports màxims per a cadascuna de les línies objecte d’ajut seran els següents:
Línia

Import màxim

Línea A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
dins el Centre Històric de Manresa

40.000,00 euros

Línea B. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a
Manresa.

50.000,00 euros

Línia C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda .

10.000,00 euros

Aplicació pressupostària
422.1.479.00 de l’exercici 2017
422.1.479.00 de l’exercici 2017
422.1.479.00 de l’exercici 2017

En el cas d’esgotar-se la dotació pressupostària de la “Línia A”, els projectes, que han
superat els 40 punts de valoració, que no hagin pogut obtenir l’ajut en aquesta línia
passaran en règim de concurrència competitiva a la “Línia B”.
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Es podrà incrementar l’import màxim de la dotació de la línia B amb l’import que resti
de la “Línia A” en el cas que aquesta última no s’exhaureixi.
En el cas de no esgotar-se la dotació pressupostària de “línia C”, l’import no exhaurit
passarà a la “línia B”.
Subsidiàriament i en el cas que no s’esgotin les dotacions pressupostàries de la línia A
i B, podrà destinar-se el sobrant a incrementar l’import de la línia C
A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el
supòsit que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat
en aquestes, es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a
obtenir els ajuts reintegrables i que, atesos els criteris de valoració d’aquesta resolució,
mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes finançats segons
l’ordre de preferència establert, sempre que aquest projectes finançats es puguin
realitzar en els terminis establerts en les bases.
Criteris de valoració: Els criteris de valoració seran els que consten en l’apartat 8 de
les bases reguladores i que són:
Criteris de valoració línia A. Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el
Centre Històric de Manresa
Criteris
a)
Valoració aspectes tècnics

1.
2.
3.
b)

Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat
Justificació de la viabilitat econòmica i financera del projecte.
Nombre de llocs de treball previstos (inclosos els de les persones sòcies o
promotores)
Valoració aspectes qualitatius

1.
2.

c)

Potencial de creixement de l’activitat
Creació o millores de l’empresa realitzades en locals de planta baixa
(inversions en reforma del punt de venda, sempre i quan la intervenció
incideixi en l’espai d’atenció al públic i la imatge general, interior o exterior,
del local)
3. Caràcter innovador del projecte
Acció de discriminació positiva col·lectiu dona: Es valorarà que el projecte
afavoreixi l’ocupació del col·lectiu de la dona.

Puntuació màxima
Es valorarà amb 50 punts, distribuïts de la forma
següent:
20 punts
20 punts
10 punts
Es valorarà amb 45 punts, distribuïts de la forma
següent:
10 punts
25
10

TOTAL

punts
unts
5 punts

100punts

Criteris de valoració línia B. ” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a
Manresa
Criteris
a)
1.
2.
3.
b)
4.
5.

6.
c)
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Valoració aspectes tècnics
Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat
Justificació de la viabilitat econòmica i financera del projecte.
Nombre de llocs de treball previstos (inclosos els de les persones sòcies
o promotores)
Valoració aspectes qualitatius
Potencial de creixement de l’activitat
Creació o millores de l’empresa realitzades en locals de planta baixa
(inversions en reforma del punt de venda, sempre i quan la intervenció
incideixi en l’espai d’atenció al públic i la imatge general, interior o
exterior, del local)
Caràcter innovador del projecte
Acció de discriminació positiva col·lectiu dona: Es valorarà que el
projecte afavoreixi l’ocupació del col·lectiu de la dona.

Puntuació màxima
Es valorarà amb 50 punts, distribuïts de la forma següent:
20 punts
20 unts
10 punts
Es valorarà amb 45 punts, distribuïts de la forma següent:
15 punts
20

punts

10

punts
5 punts
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TOTAL

100punts

Els sol·licitants de les línies A i B hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts.
En cas de no assolir aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el
mínim de puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.
Criteris de valoració Línia C. Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda
Es valoraran amb un total de 100 punts, d’acord amb els criteris següents:
Criteris
1.
2.
1.
2.

Tenir la consideració d’obres d’accessibilitat necessàries per adequar-se a la
normativa vigent
Tenir la consideració d’obres en millores en l’accessibilitat
Tractar-se d’obres consistents en l’adaptació dels accessos als establiments des
de la via pública.
Trobar-se l’establiment objecte de les obres d’accessibilitat en el Centre Històric

Puntuació màxima
40 punts
20 punts
25 punts

15

punts

Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia
comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de
presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de febrer de 2018.
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica
de l’Ajuntament de Manresa a l’adreça: http://www.manresa.cat/subvencions
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242
Manresa) així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les
sol·licituds, que hauran d’ajustar-se a les condicions de participació del punt 2 de les
bases reguladores, aniran acompanyades de la documentació següent:
Per a totes les línies
-

-

Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones
estrangeres).
Altres permisos i registres sanitaris corresponents a l’activitat que es vol
desenvolupar, si escauen.
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat si
s’escau.
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de
l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per
actuar com a representant legal de l’empresa si s’escau.
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3
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-

Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna

Per a les línies A i B
- Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer
- Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals
dipositats en el registre corresponent, si escau
Per a la línia C
- Memòria del projecte i pressupost de la inversió
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada de dinamització econòmica o
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o
regidor/a que el substitueixi.
Resolució i notificació:
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions
tècniques i econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un
conveni (conveni que s’adjunta com a annex 4) que contindrà les clàusules de
compromisos mutus entre cada un dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de
l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el
termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada
la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la
Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la
seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les
previsions establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts
percebuts en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la
Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Sisè. Condicionar l’efectivitat de la convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases
que la regulen.
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Setè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
“BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS REINTEGRABLES O “MICROCRÈDITS” PER
AFAVORIR LA CREACIÓ D’EMPRESES (5a edició)
Exposició de motius
L’Ajuntament de Manresa dins el Programa de govern, contempla entre altres mesures, la
concessió de “microcrèdits” per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d’un Pla
d’incentius econòmics per a l’obertura de negocis al Centre Històric. Per aquest motiu es
convoquen tres línies de “microcrèdits”, amb un tipus d’interès 0%, a través de les quals
s’atorgaran ajuts reintegrables a retornar en el termini de quatre anys per afavorir la creació
d’empreses a Manresa.
1. Objectiu
L’objecte d’aquests ajuts reintegrables que consisteix en la obtenció de “microcrèdits”, és
facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació
d’empreses a Manresa.
2. Objecte, beneficiaris i projectes subvencionables
2.1 Línies d’ajuts.
Es contemplen tres línies d’ajuts reintegrables destinats a diferents tipus de beneficiaris:
A.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de Manresa 1
Beneficiaris:
-

Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs
d’un negoci al Centre Històric de Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de
gener de 2017.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa,
sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2017 i el
seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

S’exclouran els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja existents.
Conceptes subvencionables: Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició
d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles,
obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o
construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte
objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de
personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses
financeres i tributàries.
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1

A aquests efectes es considerarà centre històric l’àrea delimitada al plànol que s’adjunta com a annex 2 de les Bases

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir de l’1
de gener de 2017 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar
des de l’endemà del cobrament de l’ajut.
Import dels ajuts:
-

En el cas d’emprenedors/res, els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

-

En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

B.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
Beneficiaris:
-

Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte un projecte empresarial o agafin el
traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2017.
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen,
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa,
sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2017 i el
seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

S’exclouran els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja existents.
Conceptes subvencionables: Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició
d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles,
obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o
construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte
objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de
personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses
financeres i tributàries.
Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions realitzades a partir de l’ 1
de gener de 2017 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar
des de l’endemà del cobrament de l’ajut.
Import dels ajuts:
-

En el cas d’emprenedors/es, els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

-

En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
86

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts reintegrables els empresaris i
empreses ja constituïdes o empreses de nova creació que exerceixin una activitat
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destinada al comerç, serveis o restauració i que disposin d’un establiment comercial, de
serveis o de restauració a Manresa i el seu volum de facturació anual no superi els
500.000 euros.
Conceptes subvencionables: Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar inversions en
obres d’adequació i/o millora de l’establiment per a l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda així com qualsevol altra inversió o despesa relacionada amb l’accessibilitat.
S’exclouen les despeses financeres.
Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions relacionades directament
amb l’accessibilitat realitzades a partir del 1 de gener de 2017 i el període d’execució es
perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.
Import dels ajuts: Els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del pressupost de la inversió
inicial necessària i amb un límit màxim de 2.000,00 euros per a cadascun dels projectes.
2.2 Incompatibilitats
Un mateix projecte no podrà presentar-se simultàniament a la línia A i B.
Un projecte que hagi estat beneficiari d’un “microcrèdit” en la convocatòria del 2016, no podrà
tornar a ser beneficiari pel mateix projecte en la convocatòria actual per les línies A i B.
2.3 Beneficiaris
Per obtenir la condició de beneficiari, al marge del compliment dels requisits establerts en
l’apartat 2.1 també hauran de complir les condicions següents:
a)

Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Manresa, en la data de
finalització del termini de la sol·licitud.

b)

Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, en la data de finalització del termini de la sol·licitud.

c)

No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d)

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

e)

Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa.

f)

Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.

g)

Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de
la finalitat que determina la concessió de l’ajut.

h)

Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les
bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

i)

Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament

j)
En el cas de persones estrangeres hauran de disposar del corresponent permís de
treball per compte propi.
2.4 Puntuació dels projectes
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Els ajuts reintegrables es concediran segons les disponibilitats pressupostàries i la puntuació
obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que s’estableixen en la clàusula novena.
Podrà adjudicar-se la totalitat de l’import del microcrèdit sol·licitat a cada un dels projectes (fins
a un màxim de 5.000,00 euros per projecte), segons l’ordre decreixent de les valoracions
obtingudes en funció de la seva adequació a la inversió i despesa justificada del projecte
presentat.
3. Condicions dels “microcrèdits”
Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:
Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals
4. Àmbit temporal
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període compres
entre el 1 de gener de 2017 i els 3 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data
de cobrament de l’ajut reintegrable.
En qualsevol cas, la data límit de justificació de la realització del projecte serà de 3 mesos a
comptar des de l’endemà de la data de cobrament de l’ajut reintegrable.
5. Pressupost
El crèdit pressupostari que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases i els
imports màxims per a cadascuna de les línies objecte d’ajut seran els següents:
Línia
Línea A. “Microcrèdits” destinats a la
creació d’empreses dins el Centre
Històric de Manresa
Línea B. “Microcrèdits” destinats a la
creació d’empreses a Manresa.
Línia C. “Microcrèdits” destinats a
l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda .

Import màxim
40.000,00 euros
50.000,00 euros
10.000,00 euros

Aplicació pressupostària
422.1.479.00 de l’exercici
2017
422.1.479.00
2017
422.1.479.00
2017

de

l’exercici

de

l’exercici

En el cas d’esgotar-se la dotació pressupostària de la “Línia A”, els projectes, que han superat
els 40 punts de valoració, que no hagin pogut obtenir l’ajut en aquesta línia passaran en règim
de concurrència competitiva a la “Línia B”.
Es podrà incrementar l’import màxim de la dotació de la línia B amb l’import que resti de la
“Línia A” en el cas que aquesta última no s’exhaureixi.
En el cas de no esgotar-se la dotació pressupostària de “línia C”, l’import no exhaurit passarà a
la “línia B”.
Subsidiàriament i en el cas que no s’esgotin les dotacions pressupostàries de la línia A i B,
podrà destinar-se el sobrant a incrementar l’import de la línia C
A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el supòsit
que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat en aquestes, es
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podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir els ajuts
reintegrables i que, atesos els criteris de valoració d’aquesta resolució, mantenien una posició
immediatament posterior a la dels projectes finançats segons l’ordre de preferència establert,
sempre que aquest projectes finançats es puguin realitzar en els terminis establerts en les
bases.
6. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà
el dia 28 de febrer de 2018.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics
les persones següents:
-

Les persones jurídiques
Les entitats sense personalitat jurídica
Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació
obligatòria.
Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració

La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa a l’adreça: http://www.manresa.cat/subvencions
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant sol·licitud
al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així com per
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
Per a totes les línies
-

-

Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Altres permisos i registres sanitaris corresponents a l’activitat que es vol desenvolupar,
si escauen.
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat si s’escau.
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en
cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a
representant legal de l’empresa si s’escau.
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3
Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna

Per a les línies A i B
-

Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer
Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el
registre corresponent, si escau
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Per a la línia C
-

Memòria del projecte i pressupost de la inversió

A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que:
-

-

-

-

-

El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa
El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Per als projectes de les línies A i B destinats als emprenedors/res que el projecte no
procedeix del canvi de forma jurídica d’empreses ja existents.
El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o
obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud.
El/la sol·licitant compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb
qualsevol altre obligació legal o reglamentària que li pugui afectar i que no ha estat
sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció molt greu en matèria de
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el
Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per RD
Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
El/la sol·licitant declara expressament no haver efectuat acomiadaments qualificats
d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial en els 6 mesos anteriors a la data de
sol·licitud del microcrèdit.
El/la sol·licitant compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística
El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb l’obligació de respectar la
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a
evitar qualsevol tipus de discriminació entre homes i dones
El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per
tant, la quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de
200.000 EUR en un període de tres exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al
Reglament 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels
articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimes.
Declaració jurada de que el volum de facturació de l’empresa o del grup empresarial no
supera els 500.000€ anuals.
El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la
normativa vigent d’aplicació.

L’Ajuntament de Manresa pot fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres
mitjans, les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes
declaracions presentades. L’Ajuntament de Manresa, en el procés de valoració dels
projectes, pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació
complementària, les dades o les acreditacions que consideri necessàries.
Un cop examinades les sol·licituds i documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases i/o no esmenen els defectes o ajunten els documents preceptius,
es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Procediment de concessió
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada de dinamització econòmica o regidor/a que la
substitueixi i la resolució al regidor delegat d’hisenda i organització o regidor/a que el
substitueixi.
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8. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
8.1 Criteris de valoració les línies A i B
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així com la seva ponderació són els següents:
8.1.1. Criteris de valoració línia A. Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre
Històric de Manresa
Criteris
a) Valoració aspectes tècnics
1. Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat
2. Justificació de la viabilitat econòmica i financera

del projecte.
Nombre de llocs de treball previstos (inclosos els
de les persones sòcies o promotores)
b) Valoració aspectes qualitatius

Puntuació màxima
Es valorarà amb 50 punts,
distribuïts de la forma següent:
20 punts
20 punts

3.

10 punts

1.

Es valorarà amb 45 punts,
distribuïts de la forma següent:
10 punts

Potencial de creixement de l’activitat

Creació o millores de l’empresa realitzades en
locals de planta baixa (inversions en reforma del
punt de venda, sempre i quan la intervenció
incideixi en l’espai d’atenció al públic i la imatge
general, interior o exterior, del local)
3. Caràcter innovador del projecte
c) Acció de discriminació positiva col·lectiu dona:
Es valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació
del col·lectiu de la dona.
2.

TOTAL

25 punts

10 punts
5 punts

100punts

8.1.2 Criteris de valoració línia B. ” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
Criteris
a) Valoració aspectes tècnics
1. Qualitat, coherència i rigor
del projecte presentat
2. Justificació de la viabilitat
econòmica i financera del
projecte.
3. Nombre de llocs de treball
previstos (inclosos els de les
persones
sòcies
o
promotores)
b) Valoració
aspectes
qualitatius
4. Potencial de creixement de
l’activitat
5. Creació o millores de
l’empresa realitzades en

Puntuació màxima
Es valorarà amb 50 punts, distribuïts de la forma
següent:
20 punts
20 unts

10 punts

Es valorarà amb 45 punts, distribuïts de la forma
següent:
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15 punts

20 punts
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locals de planta baixa
(inversions en reforma del
punt de venda, sempre i
quan la intervenció incideixi
en l’espai d’atenció al públic
i la imatge general, interior o
exterior, del local)
6. Caràcter innovador del
projecte
c) Acció de discriminació
positiva col·lectiu dona: Es
valorarà que el projecte
afavoreixi l’ocupació del
col·lectiu de la dona.
TOTAL

10 punts
5 punts

100 punts

Puntuació mínima
Els sol·licitants de les línies A i B hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas
de no assolir aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de
puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.
8.1.3.

Comissió de valoració

L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels criteris
de valoració establerts serà una comissió qualificadora integrada per:
-

Cristina Cruz, regidora d’Ocupació i Emprenedoria, o regidor/a delegat/da que la
substitueixi, que actuarà com a President/a.
Xavier Cano, cap de Servei de Promoció de la Ciutat
David Hernández Massegú, Tècnic de Comerç
Anna Gasulla Sabaté, tècnica d’Activitat Econòmica
Raquel Aranda Magnet, tècnica d’Administració General, o funcionari que la
substitueixi, que actuarà com a secretària.

La Comissió es reserva el dret d’efectuar una entrevista personal amb els sol·licitants per tal de
conèixer o aprofundir en qualsevol dels elements del projecte així com a realitzar una visita a
les instal·lacions on es pretén desenvolupar l’activitat.
Totes aquelles organitzacions signants del pacte de ciutat que ho sol·licitin podran participar
com a observadors a la comissió de valoració.
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.

8.1.4

Resultat valoració

Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.

8.2 Criteris de valoració de les sol·licituds per a la línia C
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8.2.1 Criteris de valoració Línia C. Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda
Es valoraran amb un total de 100 punts, d’acord amb els criteris següents:
Criteris
1. Tenir la consideració d’obres d’accessibilitat
necessàries per adequar-se a la normativa vigent
2. Tenir la consideració d’obres en millores en
l’accessibilitat
3. Tractar-se d’obres consistents en l’adaptació dels
accessos als establiments des de la via pública.
4. Trobar-se l’establiment objecte de les obres
d’accessibilitat en el Centre Històric

Puntuació màxima
40 punts
20 punts
25 punts
15 punts

8.2.2 Comissió de valoració
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels criteris
de valoració establerts serà una comissió qualificadora integrada per:
-

Xavier Cano Caballero, cap de servei de Promoció de la Ciutat
Cristina Cruz, regidora d’Ocupació i Emprenedoria, o regidor/a delegat/da que la
substitueixi, que actuarà com a President/a
Jordi Tomasa Morera cap de secció d’Activitats
David Hernández Massegú, Tècnic de Comerç
Anna Gasulla Sabaté, Tècnic/a d’Activitat Econòmica
Raquel Aranda Magnet, Tècnica d’Administració General, que actuarà com a
secretària.

Totes aquelles organitzacions signants del pacte de ciutat que ho sol·licitin podran participar
com a observadors a la comissió de valoració.
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.
8.2.3 Resultat valoració
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.

9. Resolució
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva.
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de
definitiva.
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de
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l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva
renúncia expressa.
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i
econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni (conveni que
s’adjunta com a annex 4) que contindrà les clàusules de compromisos mutus entre cada un
dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació,
d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de
subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

10. Modificació de la resolució de concessió
L’Ajuntament de Manresa té la facultat de revisar els ajuts reintegrables concedits i modificar la
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a
la concessió del microcrèdit.
El beneficiari podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o
parcialment l’ajut reintegrable si ho considera oportú.

11. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries
Els beneficiaris hauran de:
a)

Complir el projecte que fonamenta la concessió de l’ajut reintegrable.

b)

Trobar-se desenvolupant l’activitat per la qual ha sol·licitat l’ajut reintegrable en el moment
d’atorgament de l’ajut i com a mínim els tres mesos posteriors a l’atorgament.
L’incompliment d’aquesta condició serà causa de revocació de l’ajut reintegrable.

c)

Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Manresa

d)

Justificar davant l’òrgan concedent, en el seu cas, el compliment dels requisits i condicions,
així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió
o gaudiment de l’ajut reintegrable.

e)

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, en el seu
cas, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents.

f)

Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social.
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g)

Retornar els ajuts en el termini de 4 anys i en quotes trimestrals segons les condicions
fixades en la resolució d’atorgament i/o en el conveni. Aquest conveni, que s’adjunta com
a annex 3 contindrà les clàusules de compromisos mutus i indicarà la quantia del préstec a
concedir; la periodicitat de les amortitzacions, els terminis de creació efectiva del projecte
empresarial, la forma de supervisió i seguiment del projecte per part de l’Ajuntament de
Manresa, les condicions temporals de retorn de l’ajut reintegrable concedit i les
subjeccions legals a què es deuran les persones signatàries.

En qualsevol cas, el procediment de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert
en l’esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
amb les especificacions contingudes en l’article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de
l’article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
12. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions
Qualsevol modificació essencial en el projecte s’ha de comunicar a l’Ajuntament de Manresa,
demanant una autorització de reformulació del projecte subvencionat. Aquesta reformulació
podrà comportar, en casos excepcionals i degudament justificats, una modificació de les
condicions de retorn de l’ajut reintegrable, sempre en el marc de les condicions generals
previstes en aquestes bases. Aquesta reformulació requerirà el corresponent informe de la
comissió d’avaluació.
Les persones beneficiàries dels ajuts reintegrables han de presentar a l’Ajuntament de
Manresa, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut,
la documentació justificativa del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir el préstec
i l'aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació de la documentació següent:
-

-

Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquests documents.
Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau.

En cas que en el moment de l’atorgament de la subvenció, el beneficiari no hagués iniciat
l’activitat, disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de la
subvenció, per a iniciar l’activitat, sol·licitar tots els permisos necessaris i realitzar la inversió o
despeses previstes.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
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L’Ajuntament de Manresa pot fer auditories o altres comprovacions a l’empara d’aquestes
bases als beneficiaris de l’ajut reintegrable.
13. Incompliment i reintegrament
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions
previstes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i en el seu reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Al marge de l’establert en el punt 12 g) relatiu a l’obligació de retorns dels ajuts, el beneficiari té
l’obligació de retornar íntegrament l’import concedit en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte finançat.
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives.
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut.
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les bases
o resolució d’atorgament.
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa.

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa.
i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.

j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria per
a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol cop,
caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un aval bancari de
l’import íntegre.
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L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que va
participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el reintegrament
de les ajudes
14. Règim de mínims.
Aquests ajuts reintegrables comporten una subvenció equivalent que constitueix una ajuda de
mínims, per tant estan sotmesos al règim de mínims establert en el Reglament (CE) 1998/2006,
de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE a les
ajudes de mínims.
15. Aplicació supletòria.
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret
administratiu i privat
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.
16. 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 i seran tractades sobre la base de política de confidencialitat de l’entitat, amb la
finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats
legítimes de l’Ajuntament. Alhora els participants presten el seu consentiment perquè les seves
dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. 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
17. Publicació dels ajuts
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes
en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts en els
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament de Catalunya
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

(Aquest models s’utilitzaran per a les sol·licituds en format paper i s’adaptaran, en tot allò que sigui necessari, als
requeriments de la tramitació electrònica.)

ANNEX 1 SOL.LICITUD

Sol·licitud de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses a Manresa

1.Dades de la persona que sol·licita
 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Número de passaport o DNI:

Nacionalitat:
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Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:
Núm. compte bancari:

CP:

Tel. Mòbil:

La persona que sol·licita és titular d’alguna empresa/negoci en l’actualitat:  Si

 No


Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic
indicada en aquesta sol·licitud
 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Raó social:
Nom i cognoms del representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça:
Població:
Correu electrònic:
Tel. Fix
Núm. compte bancari:

Núm CIF:

CP:
Tel. Mòbil:

2. Dades de la demanda del “Microcrèdit”
Línia:
 A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de Manresa
 B. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
 C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
Import sol·licitat: ___________________ euros
( En cas de creació d’una nova empresa l’import sol·licitat no pot superar el 75% de l’import total de la despesa i/o inversió amb un límit màxim de
5.000 €. En el cas d’una empresa ja creada l’import sol·licitat no pot superar el 50% de la despesa i/o inversió, amb un límit màxim de 5.000 €

3. Finalitat de la demanda del “Microcrèdit”
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes el “microcrèdit”

4.

Data, signatura i segell

___________________________,____________de _________________de 2017
Signatura de la persona que el sol·licita

Segell de l’empresa

(1) Llevat que es tracti de persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

Documentació que s’ha d’adjuntar
Per totes les línies
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Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Altres permisos i registres sanitaris corresponents per a l’activitat que es vol desenvolupar, si escauen
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat si s’escau.
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Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones
jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa si s’escau.
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3

Per a la línia A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses al Centre Històric de Manresa




Memòria detallada del projecte que es durà a terme que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre
corresponent, si escau
Altra documentació que l’emprenedor/a consideri oportuna:
.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Per a la línia B. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa




Memòria detallada del projecte que es durà a terme que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre
corresponent, si escau
Altra documentació que l’empresa consideri oportuna.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Per a la línia C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda



Memòria del projecte i pressupost de la inversió
Altra documentació que l’empresa consideri oportuna.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix,
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE
 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Nom i cognoms:
Càrrec
Nom empresa
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

Número de passaport o DNI:

CP:
Tel. Mòbil:

Projecte pel qual es sol·licita l’ajut reintegrable o microcrèdit

 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:

NIF:

Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

CP:
Tel. Mòbil:

Projecte pel qual es sol·licita l’ajut reintegrable o microcrèdit:
La persona que signa, actuant en nom i interès propi/ en representació de l’empresa indicada a l’encapçalament DECLARA:
El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa
El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’empreses ja existents ( tan sols per a la línia A i B)
El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació
d’aquesta sol·licitud.
El/la sol·licitant compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb qualsevol altre obligació legal o reglamentària que li
pugui afectar i que no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció molt greu en matèria de relacions laborals o
en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social,
aprovat per RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
El/la sol·licitant declara expressament no haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial en els 6
mesos anteriors a la data de sol·licitud del microcrèdit.
El/la sol·licitant compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i
l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre homes i dones
El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la quantitat total dels ajuts que es puguin
rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al Reglament
1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimes.
Declaració jurada de que el volum de facturació de l’empresa o del grup empresarial no supera els 500.000€ anuals.
El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa vigent d’aplicació.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels
supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit
que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. Així mateix també declara estar donat d’alta al cens d’obligats
tributaris així com a l’import sobre activitats econòmiques, si escau. Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa
perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a
través de certificats telemàtics.
I perquè així consti, signo aquesta declaració
Segell ( si escau

Nom Representant/ Sol·licitant
Signatura:

Manresa, ................... de ........................................ de 201
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra
petició. Les vostres dades s’incorporaran als fitxers automatitzats i/o manuals de l’Ajuntament de Manresa únicament per a la resolució
d’aquesta tramitació. També us informem que podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.
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ANNEX 4
CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DE L’AJUT
REINTEGRABLE O “MICROCRÈDIT” ATORGAT PER L’AJUNTAMENT DE MANRESA A
FAVOR DE ................PER AFAVORIR LA CREACIÓ D’EMPRESES A MANRESA (5a edició)

Manresa, el ___ de _________ de ....

REUNITS
D’una banda, el senyor Valentí Junyent i Torras, Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa,
I de l’altra, el/la senyor/a ....., amb DNI ......, en nom ......
INTERVENEN
El senyor Valentí Junyent i Torras, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça Major, 1, i CIF P-0811200-E, assistit pel
secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal.
El/La senyor/a ........, en nom i interès propi/ en la seva qualitat de ........... de l’entitat....... , amb
domicili al carrer ............... de ............... i NIF ............., d’ara en endavant el beneficiari. Es
troba facultat per a l’atorgament d’aquest acte en virtut de.......
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a l’atorgament
d’aquest conveni, i a l’efecte
MANIFESTEN
I.
L’Ajuntament de Manresa, en aplicació de l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, té competències pròpies sobre
la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques,
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
II. L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària de ............., va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses a Manresa
on s’establien les condicions d’atorgament així com també les obligacions dels beneficiaris.
III.
Que en data ................ (RE..................) el beneficiari va presentar sol·licitud per
participar en la convocatòria de concessió de “microcrèdits” mitjançant el projecte .................. i
va sol·licitar un ajut reintegrable d’un import de .......................
IV.
Que una vegada valorades les sol·licituds presentades, el projecte presentat per
el/la/entitat................ ha obtingut la puntuació necessària per a obtenir l’ajut reintegrable,
d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases
V.
Que mitjançant resolució de data ................., li ha estat atorgat al el/la/ .................. un
microcrèdit per un import de ................. euros, per a ésser destinat a .........................................
i amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............del pressupost municipal de 2017.
VI.
Que el punt 9 de les bases específiques d’aquests microcrèdits estableix la necessitat
de formalitzat l’ajut reintegrable mitjançant un conveni que contindrà les clàusules de
compromisos mutus entre els beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
102
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VII.
Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós d ela Llei de contractes del sector públic,
d’acord amb l’establert a l’article 4.1 d’aquest text legal.

Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració, amb
subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni. L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions
d’atorgament i devolució de l’ajut reintegrable atorgat per l’Ajuntament de Manresa per un
import de ..................a favor de ............................................. per a portar a terme el projecte
..........................
Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària ........ del pressupost municipal
Segona. Que l’Ajuntament de Manresa atorga i el/la .................... accepta en aquest acte l’ajut
reintegrable per un import total de .................., obligant-se a aplicar aquesta quantitat al
projecte descrit en l’expositiu II i a retornar-lo d’acord amb les condicions establertes en aquest
conveni.
Tercera. Condicions econòmiques.
1. Quantitat atorgada: ________ €
2. Interès nominal anual: 0% (TAE: 0%)
3. Termini total d’amortització: 4 anys (que equival a 16 trimestres)
4. Periodicitat de les quotes: trimestral
5. Data pagament primera quota: __/__/____
6. Import de cada quota _________ €
Quarta. Finalitat. L’ajut reintegrable haurà de destinar-se íntegrament a abonar les despeses,
inversions o altres que tinguin relació directe amb el pla o projecte presentat.
Cinquena. Forma de devolució. El beneficiari es compromet a retornar a l’Ajuntament de
Manresa la quantitat prestada en el termini de 4 anys a comptar des del cobrament de l’ajut per
part del beneficiari
La forma de devolució serà mitjançant càrrecs bancaris trimestrals domiciliats en el compte
corrent del beneficiari núm. -------------------------de l’entitat ----------------- .
Aquests càrrecs bancaris seran d’un import de ------- euros cadascun i es cobraran en les
dates següents: ......................, segons el quadre de venciment que s’incorpora com a annex a
aquest conveni.
Això no obstant, si no ha transcorregut un trimestre natural entre la data de pagament de l’ajut
reintegrable i la data de venciment de la primera quota, l’import de la primera quota serà
proporcional al temps transcorregut, mentre que l’import de la ultima quota serà la diferència
entre la quantitat trimestral pactada en aquest pacte i l’import pagat en la primera quota. Això
comporta que el nombre de girs emesos per l’Ajuntament de Manresa pugui ser de 17, en
comptes dels 16 inicialment previstos.
S’entén per lloc de compliment de l’obligació el del domicili de l’entitat bancària en la que
s’hagin domiciliat els rebuts.
Sisena. Aportació econòmica del beneficiari al projecte. D’acord amb el punt 2 de les
bases, els ajuts reintegrables poden arribar fins el 50% o el 75% del pressupost de la inversió
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inicial, en funció del tipus de línia d’ajut. Això comporta que el beneficiari ha de justificar el total
de la inversió inicial establerta en el projecte presentat, justificació que haurà de fer-se segons
estableix la clàusula sisena d’aquest conveni.
Setena. Justificació. El beneficiari es compromet a justificar davant l’Ajuntament de Manresa
el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat que determina la concessió o gaudiment de l’ajut reintegrable.
A aquests efectes la justificació que hauran de presentar els beneficiaris dels ajuts
reintegrables seran la següent:
Justificació de les despeses realitzades en el termini de 3 mesos següents a la signatura
d’aquest conveni mitjançant la documentació següent:
- Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau
- Memòria del projecte realitzat
- Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquestes documents.
En el cas de no haver començat l’activitat, el beneficiari, en el termini de tres mesos a partir de
la data de signatura d’aquest conveni es compromet a sol·licitar tots els permisos necessaris
per a desenvolupar l’activitat i iniciar-la efectivament.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
Vuitena. Condicions de seguiment. El beneficiari es compromet durant la vigència d’aquests
acords, a facilitar a l’Ajuntament de Manresa tota aquella informació i documentació que li sigui
requerida relativa a l’evolució del seu negoci.
Així mateix es compromet a adoptar les recomanacions que se li indiquin des de l’Ajuntament.
El seguiment d’aquest projecte es realitzarà mitjançant personal tècnic de l’Ajuntament que
vetllarà pel compliment d’aquests acords, el seguiment del projecte i el control dels ingressos a
efectuar per la persona beneficiària.
Amb la finalitat de fer seguiment de l’acord, analitzar el desenvolupament del projecte,, decidir,
si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar o resoldre les incidències que puguin produirse, les parts poden constituir una Comissió de Seguiment i decidir els representants.
El seu funcionament s’ajustarà al règim jurídic dels òrgans col·legiats establert a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú i
a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya on el president serà un representant de l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta Comissió també serà l’encarregada de resoldre, si s’escau, les qüestions sobre la
seva interpretació o el compliment de les parts.
Novena. Resolució anticipada. El beneficiari podrà cancel·lar anticipadament el seu deute
amb l’Ajuntament de Manresa.
Davant l’amortització parcial anticipada del deute, el beneficiari podrà optar entre la reducció
del termini total o bé la reducció de la quota trimestral.
Aquestes amortitzacions no meritaran cap comissió de cancel·lació anticipada.
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Desena. Devolució anticipada de l’ajut reintegrable. En cas d’incompliment de les
condicions establertes en les bases i en aquest conveni i, al marge de les causes de
reintegrament establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de
retornar íntegrament l’import concedit, en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte finançat
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les bases
o resolució d’atorgament
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa
i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.

j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria per
a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Onzena. Procediment de reintegrament en casos de devolució anticipada. El procediment
de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert en l’esmentada Llei 38/2003 es
regularà per les disposicions generals sobre procediment administratiu establertes les Lleis
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb les especificacions contingudes
en l’article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de l’article 94 i següents del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
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El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol cop,
caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un aval bancari de
l’import íntegre.
Dotzena. Durada. Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
finalitzarà una vegada el beneficiari hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat de l’ajut reintegrable
que haurà de ser com a màxim en el termini de 4 anys a comptar des del cobrament de l’ajut
reintegrable per part del beneficiari.
Tretzena. Responsabilitat. Del conjunt de les obligacions assumides pel beneficiari, respon
il·limitadament amb tots els seus béns presents i futurs.
Catorzena. Causes d’extinció. Aquest conveni es pot extingir per les següents causes:
Devolució anticipada de l’ajut reintegrable
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment manifest d’una de les parts signants.
Impossibilitat sobrevinguda de l’objecte del conveni
Per qualsevol de les causes establertes a la llei.
Quinzena. Protecció de dades personals. Les persones sota signants autoritzen a
l’Ajuntament de Manresa incorporar les seves dades personals als fitxers informatitzats dels
que l’Ajuntament de Manresa és responsable, i que tindran com a finalitat el control i registre de
les operacions al seu nom, i en general la correspondència i la relació contractual entre ells.
Setzena. Publicitat de les subvencions. La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions i a aquests efectes l’Ajuntament
haurà de remetre a la BDNS la informació sobre les convocatòries i les resolucions de
concessió recaigudes.
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes
en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a la Llei del Parlament de
Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Dissetena. Notificació. Les persones sota signants designen com a domicili hàbil per a tot
tipus de notificacions, requeriments o citacions, incloses les judicials, el que consta com a
domicili en aquest conveni o l’adreça electrònica designada en la sol·licitud per a la notificació a
través de mitjans electrònics, excepte en casos de modificació, sempre que hagi estat
comunicat de manera fefaent a l’Ajuntament de Manresa.
Així mateix, les persones que, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques estan obligades a relacionarse electrònicament amb l’Administració, les notificacions i requeriments de l’Ajuntament de
Manresa es practicaran a través de mitjans electrònics.
Divuitena. Interpretació. L’Ajuntament de Manresa es reserva la prerrogativa d’interpretar les
clàusules d’aquest conveni i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
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Dinovena. Règim jurídic. En tot allò no previst en el present conveni, es regularà per les
Bases de convocatòria de concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i modernització
d’empreses aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió de ...................., la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament
( aprovat per decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de legislació que li sigui aplicable.
Vintena. Jurisdicció. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitarse, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte.
Manresa, __ de _____________ de.”

QUADRE VENCIMENTS DE L’AJUT REINTEGRABLE
Quantitat objecte d’ajut: --- euros
Quotes

Import quota

Venciment

Import pendent

Prèvia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
“
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L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada
d’Ocupació i Emprenedoria.

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
manifesta que el dictamen que es porta a aprovació correspon a la 5a edició per a la
concessió de microcrèdits per afavorir la creació i la modernització d’empreses a
Manresa.
La convocatòria preveu tres línies d’actuació:
Línia A, adreçada a la creació d’empreses dins el Centre Històric de Manresa.
Dirigida a persones emprenedores que iniciïn un projecte, que agafin un traspàs d’un
negoci o empreses ja constituïdes o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de
2017.


Els conceptes subvencionables són: la compra de mobiliari, equips informàtics,
maquinària, obres, drets de traspàs i despeses imputables i necessàries per al
desenvolupament del projecte, matèries primeres, despeses de personal, etc.
L’import dels ajuts serà el següent:
- Per les persones emprenedores. Els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75% del
pressupost i amb un límit màxim de 5.000,00 euros de subvenció.
- Per les empreses ja constituïdes. Els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del
pressuposti amb un límit màxim de 5.000,00 euros de subvenció.
Línia B, destinada a la creació d’empreses a Manresa.
Dirigida a persones emprenedores que iniciïn un projecte, agafin el traspàs d’un negoci
i també empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment comercial o agafin el
traspàs d’un negoci a qualsevol altre punt de la ciutat.


Els conceptes subvencionables i els ajuts són els mateixos que els de la Línia A.
Línia C, destinada a la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda.
Dirigida a empreses ja constituïdes o empreses de nova creació.


Els conceptes subvencionables són els ajuts reintegrables per finançar inversions en
obres d’adequació o millora de l’establiment per a l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda, així com qualsevol despesa relacionada amb la mobilitat.
L’import dels ajuts poden arribar al 50% del pressupost de la inversió inicial amb un
límit màxim de 2.000,00 euros.
·
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- Tipus d’interès: 0%
- No es contempla carència
- El termini de devolució és de 4 anys en quotes trimestrals.
Els imports dels crèdits pressupostaris són els següents:
- Línia A, 40.000,00 euros
- Línia B, 50.000,00 euros
- Línia C, 10.000,00 euros.
Així mateix en el cas d’esgotar-se la dotació pressupostària d’alguna de les línies
d’actuació es podrà obtenir de l’import no exhaurit de les altres línies d’actuació.
El termini per poder presentar els ajuts, que com a novetat es podrà presentar
telemàticament per la seu electrònica, s’iniciarà l’endemà de la publicació del text de la
convocatòria en el BOPB fins el 28 de febrer de 2018.
Els criteris de valoració de les Línies d’actuació A i B, seran els següents:
- Aspectes tècnics; la qualitat, coherència i rigor del projecte, la justificació, nombre de
llocs de treball previstos, fins a un màxim de 50 punts.
- Aspectes qualitatius; fan referència al potencial de creixement de l’activitat, millores
de les empreses i el caràcter innovador del projecte, finsa un màxim de 45 punts.
- Com a novetat s’ha inclòs Accions de discriminació positiva pel col·lectiu dona, es
valoraran el projectes que afavoreixin l’autoocupació de les dones, per donar
compliment al Pacte de Ciutat.
Els criteris de valoració de la Línia d’actuació C i amb un màxim de 40 punts per a la
realització de les obres necessàries per adequar-se a la normativa vigent.
- Per a la realització d’obres en millores en l’accessibilitat, 20 punts.
- Per obres consistents en l’adaptació dels accessos als establiments des de la via
pública, amb 25 punts.
- Si el negoci es troba en el Centre Històric, es valorarà amb 15 punts.
Per poder accedir als microcrèdits s’ha de tenir una puntuació mínima de 40 punts. Hi
haurà una comissió de valoració en què hi podran participar com a observadors totes
les organitzacions integrants del Pacte de Ciutat que ho sol·licitin.
Demana el vot favorable al dictamen.
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A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín,
president del Grup Municipal del PSC.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
que el grup municipal del PSC valora molt aquests microcrèdits per als emprenedors.
Recorda que es van introduir a l’Ajuntament de Manresa per una iniciativa i que la
negociació pressupostària per part del PSC la va dur a terme el Dr. Irujo.
Recorda que durant tots els anys que s’ha dut a terme aquest projecte ha funcionat
molt bé i com es va dir a la Comissió Informativa no hi havia hagut cap no retorn dels
diners, la qual cosa retroalimenta els projectes posteriors, però volen deixar constància
que en la darrera edició només s’han concedit set projectes.
Afegeix que la regidora Cruz els ha informat que de cara a l’any vinent s’intentarà fer
més difusió d’aquest projecte, sobretot per les condicions favorables que s’ofereixen,
ja que havent-hi 100.000 euros a disposició d’emprenedors, amb un màxim de 5.000
euros i crèdit zero, no creu que hi hagi cap banc que pugui oferir millors condicions.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president
del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
que el grup de la CUP votarà en contra del dictamen, no perquè estiguin en contra dels
microcrèdits, sinó perquè estan en contra dels criteris de valoració.
El GMCUP ja va dir l’any passat que apostava per uns criteris basats en l’economia
social i de contractació dels col·lectius més desafavorits: dones, joves, discapacitats,
aturats de llarga durada, etc.
En el dictamen que avui es porta a aprovació veuen que els criteris són pràcticament
els mateixos i en cap cas apareixen criteris de contractació d’aquells col·lectius
afectats de forma més severa per la crisi capitalista, tot i que com a novetat hi ha cinc
punts per als projectes que afavoreixin l’ocupació del col·lectiu dona, però ho troben
insuficient.
Celebren que des de fa dos anys una de les línies d’actuació vagi destinada al Centre
Històric, però han observat que el model pel qual aposta l’equip de govern al nucli
antic s’allunya cada cop més del model de la CUP.
Pel que fa als criteris de valoració han trobat a faltar un que vagi destinat als negocis
ignasians, i dubten i voldrien saber per què s’ha renunciat a aquest criteri.
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L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada
d’Ocupació i Emprenedoria, per al torn de rèplica.
La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
s’adreça al senyor Felip González Martín, del GMPSC, per dir-li que es procurarà fer
més difusió d’aquestes bases per afavorir la creació d’empreses i la intenció de l’equip
de govern és gastar aquests cent mil euros pressupostats.
Recorda que aquests microcrèdits estan molt ben valorats pels signants del Pacte de
Ciutat, els quals han ajudat a l’hora de fer les valoracions i els requisits de les bases.
Com ha dit abans, aquesta és una de les múltiples actuacions que es fan dintre d’un
total de 16 projectes inclosos a les Polítiques Actives d’Ocupació. Pràcticament la
majoria dels projectes estan destinats a persones en risc d’exclusió social i amb
dificultats d’inserció laboral.
Diu que és cert que aquest any no s’ha tingut en compte la Línia de negocis ignasians i
el motiu ha estat que l’any passat no es va presentar cap sol·licitud.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria Delegada de Cultura i Joventut

6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
12a edició del Premi de Fotografia “Memorial Modest Francisco”.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Joventut, de 27
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa du a terme diverses accions de promoció i difusió de la
creació artística, una de les quals és la convocatòria del Premi de Fotografia “Memorial
Modest Francisco” per homenatjar la memòria de Modest Francisco i Erill (Manresa
1932 – 1999) i convocat juntament amb la Sra. Carme Serra i Torras (vídua del
fotògraf) des de l’any 2001.
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, 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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Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vistos els informes tècnics i jurídics continguts en l’expedient.
Per tot això, la tinenta d'alcalde regidora de Cultura, proposa a la Comissió
Informativa i de control de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, que dictamini
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els
següents:
ACORDS
“PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la 12a. edició del Premi de
Fotografia “Memorial Modest Francisco” amb el següent text:
1 TEMA
S’estableixen dues modalitats: tema lliure i tema El Nen.
2 CONDICIONS TÈCNIQUES
Tema lliure: s’admeten fotografies fetes en qualsevol tècnica, presentades en paper
fotogràfic.
Tema El Nen: hauran de ser fotografies monocrom, presentades en paper fotogràfic.
No s’acceptaran muntatges.
3 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
•El concurs té una periodicitat biennal i està obert a tothom que hi vulgui
participar.
•Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels dos
temes. Aquestes obres no poden haver estat presentades en anteriors edicions.
•El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es presentaran
sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm vertical. Es farà una selecció d’obres
finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al darrera el nom, l’adreça i
el telèfon de l’autor i, la societat fotogràfica a què pertanyi (si s’escau), i si és soci de la
Federació Catalana de Fotografia, el número de soci. També s’haurà d’indicar per
escrit i al dors de cadascuna de les fotografies a quina de les dues modalitats del
concurs es presenten.
•Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a la intimitat de les
persones. L’entitat organitzadora no es responsabilitza de la possible vulneració
d’aquest dret en la realització de la fotografia.
4 TRAMESA
Els participants poden lliurar les seves fotografies fins el dia 5 de gener de 2018 a:
•Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu, 50), cada
dijous de 21 a 23h. o dimecres de 18 a 20h.
•Per correu a: Foto Art Manresa. Apartat de Correus 292. 08241 Manresa.
•Museu Comarcal de Manresa (Via Sant Ignasi 40), de dilluns a dissabte, de 10 a 14h.
·Bobinatges Manresa (Ctra. Santpedor, 29, baixos) de dilluns a divendres de 9 a 13 h. i
de 16 a 20 h.
5 VEREDICTE
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El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer de Sant Bartomeu, 50, 1r esq.
(casal de les Escodines), el dia 13 de gener de 2018 a les 17h. (s’avisarà als
premiats). El jurat estarà format per tres persones de trajectòria i solvència
reconegudes en l’àmbit de la fotografia, escollits a proposta dels organitzadors del
concurs i reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. Tots els participants
rebran l’acta del veredicte i el catàleg.
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco puntua per a l’obtenció de les
distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà un
jurat d’admissió.
6 EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7, del
Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III, 27, del 19 de gener al 4 de febrer de 2018.
El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el dia 19 de gener a la mateixa sala
d’exposicions.
7 RETORN DE FOTOGRAFIES
Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de Foto Art
Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu ordinari en un
termini de dos mesos.
8 PREMIS
Els premis consisteixen en una medalla obra de l’escultor Ramon Oms (donada per
Carme Serra, viuda de Modest Francisco) i les dotacions econòmiques següents
(aportades per l’Ajuntament de Manresa) segons les modalitats del concurs:
•Tema lliure:
Primer premi – 617,28 EUR
Segon premi – 493,83 EUR
Tercer premi - 300 EUR
•Tema “El Nen”:
Premi únic - 740,74 EUR
D’aquests imports s’hauran de deduir les retencions que s’estableixen legalment.
9 NOTES
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu Comarcal de Manresa.
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització. L’organització no es fa responsable
de cap desperfecte a les obres. Els concursants podran optar a un premi en
cadascuna de les modalitats convocades. Participar en aquest concurs pressuposa
l’acceptació d’aquestes bases.
Amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia, registre núm. 2017/83
Aquestes Bases també estan disponibles a www.guiamanresa.com, secció agenda, i
www.museudemanresa.cat
SEGON.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió, mitjançant procediment en
règim de concurrència competitiva, de la 12a. edició del Premi de Fotografia
“Memorial Modest Francisco”.
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Aplicació pressupostària a la que s’imputa el premi.- 18 3330 481 00, l’import de la
totalitat dels premis és de 2.151,85 €.

Termini de presentació.- Fins el 5 de gener de 2018
Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la seva
resolució s’efectua com es disposa a les bases reguladores i a les bases generals
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució
s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del
termini de presentació de les fotografies.
Resolució i notificació.- La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per
qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i s’enviarà a la Base de dades
Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
TERCER.- PUBLICAR les bases i la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, a
comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així
mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de
l’anunci de publicació del text.
QUART.- L’acord d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu un cop
transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin formulat al·legacions o
impugnacions.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de
Cultura i Joventut.

La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut,
manifesta que des de la Regidoria de Cultura l’Ajuntament de Manresa du a terme
diferents accions de promoció i difusió de la creació artística, i dins el camp de la
fotografia hi ha el Premi Memorial Modest Francisco Erill, que s’atorga des de l’any
2001. Aquesta seria la dotzena edició, ja que va passar a fer-se de forma bianual.
Aquest premi busca, a part de reconèixer l’art de la fotografia, també honorar la figura
del fotògraf Modest Francisco Erill, la dona del qual, després del seu traspàs, va
buscar la complicitat de l’Ajuntament per endegar aquest premi.
Les bases d’aquesta edició són les mateixes que les d’aquests darrers anys. Recorda
que s’estableixen dues modalitats: el tema lliure i el tema El nen. Estan obertes a la
participació de tothom i el concurs compta amb el reconeixement de la Federació
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Catalana de Fotografia i els premis que s’atorguen són iguals en la seva quantia,
concretament en el tema lliure són: 500, 400 i 300€ nets d’impostos, i pel tema El
Nen: 600€.
L’import total de l’aplicació pressupostària, impostos inclosos, representen un total de
2.151,85€
Recorda que el fotògraf Modest Francisco Erill ha estat sempre una persona molt ben
valorada tant com a fotògraf –tècnicament- com per la seva bonhomia i participació
ciutadana en tants actes, no necessàriament relacionats amb la fotografia, i també
tenia un establiment al carrer de Santa Llúcia, on també contribuïa a difondre-ho.
El dictamen proposa aprovar les bases reguladores de la 12a edició del Premi de
Fotografia “Memorial Modest Francisco” i convocar el concurs públic mitjançant el
règim de concurrència competitiva.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació i el
ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 1 GMCUP, 3 GMPSC, 2
GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que la regidora senyora Gemma Tomàs Vives i el regidor senyor
Jordi Masdeu Valverde, del GMCUP, es trobaven fora de la sala en el moment de
la votació.

6.2

Regidoria Delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, i escau, del conveni regulador de l’encàrrec de
gestió de determinades activitats de protecció de la salut a favor de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent
Gran i Salut, de 30 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre en què els Ajuntaments i l’Agència de Salut
Pública de Catalunya comparteixen competències.
Ambdues administracions consideren que és fonamental avançar en la integració dels
serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del
territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures de la
ciutadania.
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En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Salut, mitjançant la
Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya-, volen crear un
nou marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració amb la signatura
d’aquest conveni.
Consideracions legals
L’article 66.3 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, atorga als municipis competències en
matèria de salubritat pública.
D’acord amb els article 16 i 17 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya té l’objectiu d’integrar tots els serveis de
protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d’organismes amb la finalitat de
protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte
negatiu en la salut de les persones.
L’article 18.2 de la llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública, preveu que l’Agència
de Salut Pública de Catalunya pot executar les seves funcions directament o
indirectament mitjançant contractes o convenis amb altres entitats públiques o
privades.
Que, tal i com planteja el redactat, ens trobem davant del supòsit de l’article 11 de la
llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, on es preveu que quan
l’encomana es realitzi entre òrgans de diferents administracions es formalitzarà
mitjançant conveni.
En aquest mateix sentit, l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment administratiu de les administracions públiques catalanes.
L’article 114.2.e) de l’esmentat Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que
es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas,
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar
acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques.
En conseqüència, d’acord amb l’article 122.5.e) 2n de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases del règim local caldrà informe preceptiu de la secretaria en exigir-se aquesta
majoria especial.
En aquest mateix sentit trobem l’article 54.1.b) del Reial 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.
Per tot això, la regidora delegada de Salut proposa al Ple de la Corporació, previ
informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets i Serveis a les
Persones, l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar la minuta de “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA
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MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA”, d’acord amb el següent text:
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE
SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE
SALUT I L’AJUNTAMENT DE xxxx
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de
Salut.
De l’altra, el senyor Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa.
ACTUEN
El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de
Salut Pública, nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC. Núm.
7047, de 28.01.2016) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució
SLT/2873/2015, de 7 de desembre, del conseller de Salut, de delegació de la
competència en matèria de formalització de convenis d’encàrrec de gestió de serveis
de salut pública dels ajuntaments del conseller o consellera de salut en el secretari o
secretària de Salut Pública (DOGC núm. 7020 de 17.12.2015).
El segon, en representació de l’Ajuntament de xxx, càrrec electe per al qual fou
nomenat en sessió constitutiva de la corporació de data xxx, i en virtut de les facultats
de representació que l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueix a l’alcalde.
Les parts, de mutu acord, en presència de xxx, secretària de la corporació i funcionària
d’habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d’aquest conveni de conformitat amb
l’article 92 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, declaren i manifesten que intervenen en aquest
acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l

MANIFESTEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions
compareixents comparteixen competències en aquestes matèries.
2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en la
integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos
humans i materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats
presents i futures de la ciutadania.
3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un
marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en els convenis
que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure en relació
amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
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Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de
serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat amb
el que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2
del Decret 119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la
personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida
i les funcions executives que tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de
Salut Pública del Departament de Salut. Totes les referències a l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i als seus òrgans s’han d’entendre que es fan a la Secretaria
de Salut Pública del Departament de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, aquesta
estructura pot continuar emprant la denominació d’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
6. Que l’Ajuntament de xxx i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de
Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels
conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i
alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat
sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc
competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.
7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de xxx van subscriure
originàriament un conveni de col·laboració l’any xxx que va finalitzar la seva
vigència el xxx, raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de Salut,
mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya(en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari continuar amb la
col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un
nou conveni que es regirà pels següents
PACTES
Primer
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la
prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen
a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en
l’annex d’aquest conveni.
Segon
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport
juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a
l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a
l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el
dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
i la Federació de Municipis de Catalunya.
L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el
previst en el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/125/2015,
de 30 d'abril, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el
Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen.
Tercer
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El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal
funcionari o laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de
recurs, ni personal, ni material.
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats
que se generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament
també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els
actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha
realitzat en el marc d’aquest conveni, així com en relació amb el seguiment dels
establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores
que calguin d’acord amb l’annex.
Quart
L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la
realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al
cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes
habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació d’oficis a través
d’EACAT.
Cinquè
Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per
un representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.
Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, que es reunirà a instància
almenys d’una de les parts, seran la interpretació del present conveni, la de decidir
respecte de les modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon
funcionament i la d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni.
Sisè
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té
caràcter confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present
conveni, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar,
de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de
dades personals aplicable en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes
que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot accedir a dades de caràcter
personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals
aplicable en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa,
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és
causa de resolució del conveni.
Setè
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En els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest
conveni en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb
les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguin.
Vuitè
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en
les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni
resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als
drets inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut
en l’execució dels treballs esmentats i en té els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni
corresponen a l’ASPCAT. En cas que l’altra part signatària del conveni vulgui utilitzar
els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en
qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la
conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme
s’ha de fer constar que el treball és propietat de la Generalitat de Catalunya. Igualment,
queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament
per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni sense
el consentiment de l’ASPCAT.
Desè
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al xxx, si bé les parts
poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions que en constitueixen
l’execució de l‘objecte i que hagin estat dutes a terme amb anterioritat a la data de
signatura. Per acord mutu de les parts, el conveni es pot renovar abans de la seva data
de venciment. Les pròrrogues del conveni s’han de fer de manera expressa.
Onzè
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:
L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de
caràcter personal.
Dotzè
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre
la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això,
en cas de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa
administrativa resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva
interpretació i compliment.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que
intervenen el signen en la data indicada.

ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de ................ de conformitat amb la
relació d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del
Conveni Marc de 2 de juliol de 2013
Entre els anys........ i ......... (ambdós inclosos), els serveis, el nombre i la periodicitat
previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats és la que s’especifica a
continuació:
ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de ................ de conformitat amb la
relació d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del
Conveni Marc de 2 de juliol de 2013
Entre els anys........ i ......... (ambdós inclosos), els serveis, el nombre i la periodicitat
previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats és la que s’especifica a
continuació:
1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI
Suport tècnic (establiment de criteris, objectius i metodologia d’inspecció) per al control de les
instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·losi.
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament

2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LES AIGÜES DE CONSUM PÚBLIC
2.1. Assessorar els ens locals en la participació en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo
(SINAC)
2.2. En relació al control de la qualitat de l’aigua, controlar el compliment de les obligacions
establertes pels establiments i les instal·lacions de concurrència pública amb captació pròpia
2.3. Gestionar el risc dels incompliments en els establiments i les instal·lacions anteriors, d’acord
amb el Pla de vigilància del Departament de Salut.
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament i màxim 5 en el punt 2.2

3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DELS PRODUCTES ALIMENTARIS.
Execució de les activitats de control sanitari en els establiments de competència municipal.
Nombre/Periodicitat

A demanda de l’Ajuntament. Màxim 5

4. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA SALUT
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Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als principals
problemes de salut de l’àmbit de la protecció (alimentació i medi ambient)
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament.

5. GESTIÓ DE DENÚNCIES
Suport tècnic en el cas de denuncies a establiments alimentaris en l’àmbit de seguretat
alimentària. Inclou la visita d’inspecció.
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament. Màxim 5

6. GESTIÓ DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS I MESURES CAUTELARS
DERIVADES DE LES ACTUACIONS DE CONTROL DE LES ACTIVITATS AMB CONVENI I
TAMBÉ EN ELS CASOS DE TOXIINFECCIONS ALIMENTÀRIES O BROTS
Aquesta activitat suposa la tramitació integral dels procediments sancionadors per part del
Departament de Salut, així com la tramitació d’expedients de les mesures cautelars que es puguin
derivar de les actuacions de control dels serveis pactats i en els casos de toxiinfeccions
alimentàries o brots.
Inclou les activitats següents:
1. Proposta de l’òrgan competent de la incoació de l’expedient sancionador/mesura cautelar.
2. Instrucció del procediment sancionador/mesura cautelar.
3. Resolució sancionadora dictada per l’autoritat sanitària competent
A demanda de l’Ajuntament. Màxim 5
Nombre/Periodicitat:
7. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE
LA MALALTIA
Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als principals
problemes de salut de l’àmbit de la promoció de la salut i prevenció de la malaltia
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament.

Segon.- Ordenar la publicació de la minuta de conveni al Butlletí Oficial de la
Província, en compliment de l‘establert a l’article 11.3 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura de la
documentació relativa a la formalització del conveni.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada
de Cohesió Social, Gent Gran i Salut.

La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada de Cohesió Social, Gent
Gran i Salut, destaca la importància d’aquest dictamen que proposa l’aprovació del
Conveni regulador de l’encàrrec de gestió amb l’Agència de Salut Pública de
Catalunya per a regular determinades activitats de protecció de la salut.
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En l’annex al conveni s’especifiquen els diferents aspectes de gestió de competència
municipal, però moltes vegades es demana a l’Agència la seva col·laboració en
algunes accions.
Les diferents gestions que es preveuen en els annexos al conveni es fan a demanda
de l’Ajuntament, llevat d’algunes en què es permet fins a un màxim de 5 demandes,
com per exemple l’apartat 3 que permet un control sanitari de fins a 5 accions. A
vegades hi ha anys que no s’ha utilitzat, però tot sovint es demana aquesta
participació.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.3

Regidoria Delegada d’Ensenyament i Universitats

6.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador
de les llars d’infants municipals, curs 2017-2018.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ensenyament i
Universitats, de 26 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“L’article 2 de la llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya, estableix els
principis rectors del sistema educatiu, destacant-hi la universalitat i l’equitat com a
garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius.
Així mateix, tal i com assenyala la llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d’infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les
noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys han de tenir l’oportunitat d’exercir efectivament el dret
universal a l’educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per
l’Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució
d’aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d’accés als serveis de les llars
d’infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l’Administració local i,
concretament, els ajuntament, com a administració més propera als ciutadans i
ciutadanes.
La regidoria d’Ensenyament i Universitats d’aquest Ajuntament té la voluntat d’impulsar
l’aprovació de les bases reguladores d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats
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de menjadors, destinats a nens i nenes de 0 a 3 anys de les llars d’infants municipals
de Manresa que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constituïts de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vistos els informes que consten a l’expedient.
Per tot això, la regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, proposa a la Comissió
Informativa i de control de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, que dictamini
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els
següents:

ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a
l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2017-18, amb el text següent:
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ESCOLARITZACIÓ I
MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 2017-18
Base 1. Objecte, beneficiaris i requisits
1. L’objecte d’aquestes Bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant procés selectiu de
concurrència pública, d’ajuts a famílies empadronades a Manresa amb infants de 0 a 3 anys
matriculats a les llars d’infants municipals de Manresa durant el curs 2017-2018 que es trobin
en les situacions següents:
Beques o ajuts per al servei escolar i per al servei de menjador. Les bonificacions es
concediran pel concepte de quotes mensuals i per la matrícula.
1.1.
Els alumnes de famílies nombroses i monoparentals tindran una reducció del 30%.
Aquestes bonificacions s’aplicaran sempre a partir de la data de presentació del títol, carnet o
certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu per a quotes
ja liquidades amb anterioritat.
1.2.
Els alumnes de famílies que no superin els barems de renda bruta anual establerts al
quadre següent, tindran dret a les reduccions que es detallen a sota:

Tram B
(fins a)
Tram D
(fins a)
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2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 o més
persones

12.880,14

15.852,48

18.824,82

21.797,16

24.769,50

27.741,84

16.100,18

19.815,61

23.531,04

27.246,47

30.961,90

34.677,33
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Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert
per al tram B del quadre anterior tindran dret:
Al 80% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador
A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula quan siguin alumnes valorats d’alt risc
social per professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la
Direcció general d’Atenció a la Infància i Comunitat educativa de la Generalitat de Catalunya.
Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert
per al tram D del quadre anterior tindran dret:
Al 50% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador
Al 80% de reducció de quotes mensuals, matrícula i servei de menjador quan les
famílies es trobin, a més, en un dels supòsits següents:
Infants en acolliment
Discapacitat de l’infant, el pare, la mare, tutor/a o germans
Risc social valorat per professionals dels serveis socials municipals en funció dels
criteris establerts per la Direcció general d’Atenció a la Infància i Comunitat educativa de la
Generalitat de Catalunya
Aquestes reduccions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar la reducció establerta a l’apartat
1.1, si escau.
1.3.
La incorporació amb posterioritat a l’1 de gener de cada curs donarà lloc a una reducció
del 50% de l’import de la matrícula. Respecte a les quotes mensuals es pagaran les
corresponents a partir de la data d’alta.
1.4.
Si un alumne en llista d’espera s’incorpora a l’escola per ocupar una plaça vacant una
vegada iniciat el mes, abonarà igualment la quota íntegra si és dins la primera quinzena; si s’hi
incorpora dins la segona quinzena, abonarà la meitat de la quota.
1.5.
Les famílies que tinguin una reducció pel servei escolar la podran demanar per a l’hora
d’acollida sempre que sigui amb la finalitat de conciliació amb la vida laboral de pare o mare i
amb valoració de serveis socials, si s’escau.
Base 2. Condicions generals per optar a aquestes reduccions.
Estar empadronat a la ciutat de Manresa
Que la renda bruta anual de la unitat familiar no superi les quantitats que
s’especifiquen anteriorment
No rebre cap més ajut pel mateix concepte
No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre
Base 3. Sol·licituds i documentació
1.
Les famílies monoparentals i nombroses acreditaran documentalment aquesta condició
en el moment d’efectuar la matrícula a l’escola.
2.
Les persones interessades a presentar sol·licitud d’acord amb la Base 2 d’aquesta
convocatòria podran recollir l’imprès específic que facilitarà la llar d’infants, i es presentarà a
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’acord amb l’horari que se li hagi indicat a l’escola.
Caldrà que hi adjunti la documentació següent:
Fotocòpia i original de:
DNI de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de convivència
En cas de persones estrangeres: permís de residència de tot el nucli familiar de
convivència i, en el seu defecte, passaport.
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Llibre de família
Certificat de Vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de
convivència.
Justificació d’ingressos:

o

Majors de 16 anys que treballin: 3 últimes nòmines
Majors de 16 anys perceptors d’alguna prestació de l’Oficina de Treball de la
Generalitat de Catalunya (OTG): certificat de prestacions mensuals.
Majors de 16 anys autònoms o d’alta en un dels règims especials de la Seguretat
Social: declaració trimestral d’ingressos o declaració de l’IRPF de 2015.
Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en relació a la percepció
de pensions i altres prestacions anàlogues (per exemple, prestacions per fills a càrrec).
Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Família (OBF) en relació a la percepció de
pensió no contributiva de jubilació o d’invalidesa.
En el cas de persones amb grau de dependència, si s’escau, certificat d’ingressos
vinculats a la Llei de la Dependència.
Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de Catalunya.
De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es puguin justificar
ingressos, amb els documents esmentats, caldrà fer declaració responsable d’ingressos.
Les persones perceptores de PIRMI no caldrà que portin el justificant d’ingressos PIRMI,
l’Ajuntament de Manresa pot sol·licitar-ho directament al Departament pertinent.
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 16 anys que no tinguin ingressos, els
caldrà:
Certificat negatiu de l’OTG
Certificat negatiu de l’INSS
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 65 anys que no percebin cap pensió:
certificat negatiu de PNC
Les persones del nucli familiar de convivència menors de 65 anys amb un grau de discapacitat
superior o igual al 65% que no percebin cap pensió: certificat negatiu de PNC
o
En cas de separació o divorci: conveni regulador de separació presentat al jutjat o
sentència de divorci on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o
pensió. En el cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la sentència.
Per acreditar la situació familiar si s’escau també aportar original i fotocòpia de:

o

Carnet de discapacitat
Carnet de família monoparental
Carnet de família nombrosa
Resolució de grau de dependència





Certificat Vida laboral - per internet www.seg-social.es o trucant al 901502050
Certificat de prestacions de l’OTG - per internet www.sepe.es
Certificats de pensions o prestacions anàlogues de l’INSS - C. Bruc, 138-140 Manresa
Certificats de pensions de l’OBF – (Av.Verge de Joncadella s/n Manresa)

3. L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per a l’atorgament d’ajuts podrà
requerir els documents complementaris que consideri necessaris per a un coneixement
adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas.
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Base 4. Especificacions de la documentació general
1. En el cas de presentar sol·licitud d’acord amb la Base 1 i aquesta sigui presentada per
unitats familiars de les quals les administracions tributàries no disposin de dades de tots els
membres computables, serà el/la sol·licitant qui haurà d’aportar informació fefaent sobre la
situació econòmica de renda i patrimoni de la seva unitat familiar, o bé es demanarà al
sol·licitant la presentació del resum de la declaració anual de l’IRPF o els certificats
d’imputacions de l’exercici corresponent - segons correspongui - dels membres computables
de la seva família, així com de la resta de documentació que es consideri necessària per
determinar la renda per càpita. La documentació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies
hàbils.
2. En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació citada anteriorment,
l’Ajuntament en requerirà l’aportació a l’interessat, el qual disposarà d’un termini màxim de deu
dies hàbils per presentar-la a l’Ajuntament des de la corresponent comunicació.
Base 5. Documentació especial
En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part de l’administració
tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant informe social que s’acompanyarà,
en el seu cas, de la informació tributària de la qual es disposi.
Base 6. Procediment per sol·licitar els ajuts.
1. Els interessats hauran de presentar l’imprès de sol·licitud degudament complimentat signat
per tots els membres computables d’acord amb la base 3.2.
2. El lloc de presentació de les sol·licituds és l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
Base 7. Convocatòria oberta
1. S’estableix el procediment mitjançant convocatòria oberta. Sempre que hi hagi disponibilitat
pressupostària, es podran presentar sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a les llars
d’infants que s’hi matriculin una vegada iniciat el curs escolar que no hagin pogut presentar la
sol·licitud en el termini ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts a la
base 2.
2. D’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran presentar sol·licituds durant el
curs per a alumnes la família dels quals tingui una variació substancial en la seva renda
familiar per:
Defunció i/o incapacitat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Privació de llibertat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Abandonament familiar d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Embargament de béns i/o rendes d’un o ambdós cònjuges responsables legals del menor.
Situacions d’atur involuntari sobrevingudes per part d’algun dels membres de la unitat familiar.
Canvis en la situació econòmica de la unitat familiar.
Base 8. Baremació i avaluació de l’ajut
1. La Comissió d’avaluació procedirà a valorar les sol·licituds presentades per aplicació de les
reduccions previstes a la Base 1 i formularà proposta de resolució que serà elevada a l’òrgan
instructor.
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la relació dels alumnes amb dret a
beca o reducció i el percentatge del cost d’escolarització o menjador que significa d’acord amb
la base 1.
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3. La proposta de resolució serà traslladada a la direcció de cada llar d’infants durant el termini
que estableixi l’acte de la convocatòria perquè ho comuniqui a les persones interessades i, si
escau, puguin formular les al·legacions que estimin convenients en el mateix termini.
4. La Comissió d’avaluació, un cop valorades les sol·licituds, podrà plantejar a la proposta de
resolució la reserva de part de la dotació pressupostària per a noves matriculacions o canvis
econòmics de la unitat familiar d’acord a la base 7.2.
Base 9. Atorgament dels ajuts
La resolució emesa per l’òrgan competent serà notificada a cada un dels interessats.
Base 10. Noves adjudicacions
Quan s’hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s’incrementi l’establerta inicialment,
els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases 7.1 i 7.2 podran obtenir
beca sempre que els correspongui per valoració.
Base 11. Pagament dels ajuts
El pagament dels ajuts pel servei escolar i pel servei de menjador es farà de manera indirecta
mitjançant la reducció, en la part proporcional que correspongui, de la quota que hagi de
satisfer el beneficiari a l’empresa concessionària del servei municipal de llars d’infants.
Base 12. Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions
1. Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, els
centres docents ho comunicaran de manera immediata a l’Ajuntament.
2. Es podrà retirar la beca i/o ajuda de menjador a l’alumnat que no assisteixi regularment al
centre.
Annex 1
Conceptes:
Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la unitat familiar
el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els
germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar; germans
amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents dels pares que justifiquin
la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de
convivència corresponent.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable
aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici de que en la renda de
la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica.
Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la
unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l’ajut la documentació
necessària per acreditar-ho.”

SEGON.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió d’ajuts per a l’escolarització i
ajuts individualitzats de menjador a les llars d’infants municipals curs 2017-18,
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mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, amb els termes
següents:
Aplicació pressupostària a la que s’imputa la subvenció: Anirà a càrrec de la
partida 323022799, del pressupost municipal 2017. L’import màxim que es preveu
destinar és de 102.930 €.
Termini.- S’estableix el procediment mitjançant convocatòria oberta, sempre que hi
hagi disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els punts 1 i 2 de la Base 7a.
Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat
que es facilitarà a les llars d’infants i a la web municipal http://www.ajmanresa.cat.
La documentació es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització, sense perjudici
del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de las administracions públiques.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases
reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de
l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Resolució i notificació: La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per
qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i s’enviarà a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. Aquesta
resolució indicarà la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques
i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.
TERCER.- PUBLICAR, les bases i la convocatòria, a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a
l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies, a
comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així
mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de
l’anunci de publicació del text.
QUART.- L’acord d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu un cop
transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin formulat al·legacions o
impugnacions.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada
d’Ensenyament i Universitats.
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La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada d’Ensenyament i
Universitats, informa que aquest dictamen aprova les bases reguladores de la
concessió d’ajuts escolars de 0 a 3 anys.
Explica que l’escolarització de 0 a 3 anys no és obligatòria però l’Ajuntament de
Manresa compta amb 5 llars d’infants municipals i les bases reguladores d’aquests
ajuts també estan establertes en altres escoles públiques i concertades de Manresa.
Aquests ajuts es concedeixen en funció d’uns barems de renda bruta anual i segons
el tram de valoració poden tenir dret fins a un 50% o un 80% de reducció de les quotes
mensuals, matrícula i servei de menjador, en funció de determinats supòsits o riscos
socials.
L’aplicació pressupostària compta amb 102.930€ per a destinar-los a aquests ajuts
escolars que l’Ajuntament considera important tenir en compte.
Demana el vot favorable al dictamen.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president
del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
el vot favorable al dictamen.
Diu que respecte a la Base 7. Convocatòria oberta, on en el seu punt 1 diu “... Sempre
que hi hagi disponibilitat pressupostària,...” en el cas de sol·licituds de noves
incorporacions un cop s’hagi iniciat el curs, la CUP entén que moltes vegades
aquestes noves incorporacions poden provenir de famílies més vulnerables, i creuen
que es podria fer una modificació de crèdit en el cas que s’arribés al topall previst.
Demana si des de l’equip de govern es valora aquesta possibilitat i si altres anys el
pressupost ha estat similar, major o inferior.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada
d’Ensenyament i Universitats.
La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada d’Ensenyament i
Universitats, respon que l’equip de govern sí que preveu aquesta possibilitat.
Explica que moltes vegades durant el curs escolar hi ha dues etapes per poder
demanar aquestes beques, com també passa amb les beques de material escolar, i si
es veu que hi ha aquesta necessitat es valoraria entre les regidories d’Acció Social i
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d’Ensenyament la possibilitat per fer-hi front, ja que tampoc s’està parlant de
modificacions molt altes.
A vegades també passa que es compta que algunes escoles tindran un alumnat, hi ha
molta mobilitat d’alumnes i a vegades això pot fer modificar l’import, però l’equip de
govern ho té present.

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

7.1

Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

7.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament
previst dins l’aplicació pressupostària 9128 63200 FEDER Manresa 2022Edificis i altres construccions.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 31
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“I. En el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017, hi figura l’aplicació
pressupostària 9128 63200 FEDER Manresa 2022 – Edificis i altres construccions, per
un import total de 629.000,00 euros, amb destí a les obres dels Nous Accessos del
Museu Comarcal.
El detall del finançament és el següent:
Subvenció Cultura Generalitat
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 DIBA
Prog. Compl. Inversió Local DIBA

77.703,00 €
216.060,74 €
335.236,26 €

Total

629.000,00 €

II. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de maig de 2017, va adjudicar l’obra
Projecte de nous accessos a l’antic col·legi de Sant Ignasi. Volum General/ Centre
d’acollida de Pelegrins. Fase 2, a favor de l’entitat mercantil Construcciones Fertres,
SL, per un import de 566.100,00 euros, IVA inclòs. Així mateix, la Junta de Govern
Local, en sessió del dia 24 d’octubre de 2017, ha aprovat la primera modificació del
contracte, incrementant l’import d’adjudicació en 19.954,35 euros, IVA inclòs, establint
el nou preu del contracte en 586.054,35 euros.
III. El ple municipal, mitjançant acord del dia 19 d’octubre de 2017 (punt segon), va
aplicar a l’aplicació pressupostària 9128 63200 del pressupost 2017, l’import de
183.084,38 euros, procedent de l’ajut del Departament d’Empresa i Coneixement (ajuts
al foment del turisme), i disminuir el mateix import de la subvenció de 216.060,74
euros procedent de la Diputació de Barcelona (Xarxa de Governs Locals 2016-2019),
que quedaria en 32.976,36 euros.
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IV. L’Ajuntament de Manresa tenia inicialment la voluntat de justificar la subvenció de
335.236,26 euros del Programa complementari de suport a la inversió local, en el marc
del pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, en el projecte indicat en el punt segon.
Tot i així, considerant el termini d’execució i justificació d’aquesta subvenció, finalment
s’ha optat per imputar íntegrament l’ajut a l’aportació a Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA, per a l'execució de l'actuació Escodines, despesa aprovada
l’any 2016.
Aquesta circumstància ha motivat una manca de finançament parcial cobert amb els
recursos que es detallen a aquest acord.
V. El cap de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials i la cap de Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports han emès una proposta de modificació de
finançament el dia 31 d’octubre de 2017.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al ple municipal
l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Modificar, en part, el finançament previst a l’aplicació pressupostària 9128
63200 FEDER Manresa 2022 – Edificis i altres construccions, del pressupost municipal
vigent, tal i com es detalla a continuació:
Subvenció Cultura Generalitat
Procedent ajuts foment de turisme 2015
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 DIBA
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 DIBA (Conservatori 17 3342 22706)
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 DIBA (Anònima 17 3300 22706)
Recursos ordinaris
Sense finançament

77.703,00 €
183.084,38 €
216.060,74 €
20.374,50 €
2.342,47 €
86.489,26 €
42.945,65 €

Total

629.000,00 €

SEGON. Establir la no disponibilitat d’import 86.489,26 euros en l’aplicació
pressupostària 15112 60003 Gestió Urbanística – Enderrocs.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que el dictamen aprova una modificació de finançament per als nous accessos al
Museu Comarcal, per un import de 629.000€, amb tres fonts de finançament.
La primera és la subvenció de Cultura de la Generalitat, per import de 77.703€.
La segona és de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona,
per import de 216.060,74€.
La tercera és el Programa Complementari d’Inversió Local de la Diputació de
Barcelona, del desembre de 2016, per import de 335.236,26€.
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Explica que en el decurs d’aquest any l’import de 335.236,26€ es va utilitzar per
justificar part del pagament de l’última quota de 500.000 que quedava del 2016,
d’aportacions que es feien a FORUM, SA, pel crèdit procedent de l’any 2009.
Recorda que en el ple del mes passat, en el punt 4.1.6, es feia una modificació de
finançament fruit d’uns recursos procedents del FEDER i es deixaven alliberats
183.084,38€ procedents d’uns ajuts de Foment de turisme. El que es fa és canviar
aquests 629.000€ amb aquestes tres fonts de finançament per sis fonts de
finançament noves, mantenint-ne dues de les anteriors: la de Cultura de la Generalitat
de 77.703€ i la de 216.060,74€, de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la
Diputació de Barcelona, i s’afegeixen les noves fonts de finançament següents:
- Es recupera aquell import de 183.084,38 que havia quedat, procedent d’ajuts
de foment de turisme, i s’aplica a finançar aquests 629.000€.
- Hi ha dos sobrants de partides d’enguany, una del Conservatori, de
20.374,50€, i una altra de l’Anònima, de 2.342,47€, que també venen
finançades per la Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
- S’hi afegeix una nova partida de 86.489,26€, procedents de Recursos ordinaris,
fruit d’establir una no disponibilitat per aquest mateix import en una partida
d’Enderrocs de l’exercici 2017.
- Finament quedaria sense finançament, però aleshores cal dir que dels 629.000,
quan es va fer l’adjudicació de l’obra, es va fer per import de 566.100,
posteriorment hi ha hagut un modificat de 19.954,35€, la qual cosa fa que els
42.945,65€, que faltaria per arribar als 629.000€, no sigui necessària a hores
d’ara i per això es preveurà el seu finançament en el pressupost de l’any 2018,
ja que potser hi hagi nous modificats de crèdit.
Demana el vot favorable al dictamen.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup
Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que
com es desprèn de l’explicació del senyor Sala ens trobem davant d’un tema forçat
complicat, ja que són unes quantes les modificacions que s’han fet, i les que hi haurà.
El GMCUP entén que es tracta d’una inversió important i que no es fàcil preveure totes
les desviacions i per això se’ls fa difícil seguir votant favorablement tots els dictàmens
sense acabar de saber exactament com funciona tot plegat.
Per això, seguiran demanant informació sobre aquest tema en les comissions
informatives i, en aquesta ocasió, s’abstindran.

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 a votació i el
ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 10 abstencions (3
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GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les
aplicacions pressupostàries 3343 48920 – Promoció Teatre, Música i
Dansa i 23132 48920 - Cooperació Tercer Món, relatives a subvencions
nominatives.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 26
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2017,
en sessió del dia 22 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària 3343 489 20:
Promoció Teatre Música i Dansa: Total.................................................24.000,00
Cineclub Manresa
Festival Cinema CLAM

4.000,00
20.000,00

Aplicació pressupostària 23132 489 20:
Cooperació Tercer Món.- Subvencions nominatives....................................3.500,00
Quota Fons Català de Cooperació

3.500,00

En data 19 d’octubre del 2017, la Cap de Servei d’Acció i Cohesió Social i la Cap
del Servei d’Educació Cultura i Esports, amb el vistiplau de les regidores
delegades, van proposar un canvi de consignació pressupostària dels 20.000€
destinats al Festival de Cinema CLAM, amb la voluntat d’impulsar un nou programa
d’Innovació Social. La proposta consisteix en que els 20.000€ de la subvenció
nominativa esmentada estiguin en el Programa de Cooperació Tercer Món.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del ple municipal.
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
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Per tot això, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa a la Comissió
informativa d’Hisenda i Governació que informi favorablement, per a la seva aprovació
pel Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les aplicacions pressupostàries, 3343
489 20 i 23132 489 20 relatives a subvencions nominatives de tal manera que la nova
redacció serà:
Aplicació pressupostària 3343 489 20:
Promoció Teatre Música i Dansa: Total...................................................4.000,00
Cineclub Manresa

4.000,00

Aplicació pressupostària 23132 489 20:
Cooperació Tercer Món.- Subvencions nominatives....................................23.500,00
Quota Fons Català de Cooperació
Festival Cinema CLAM

3.500,00
20.000,00

Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a
efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de la documentació sigui adient per a l'efectivitat dels acords presos.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àngels Santolària Morros, regidora
delegada de Cooperació.

La senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada de Cooperació,
manifesta que aquest any 2017 s’ha celebrat per primera vegada a Manresa el Festival
de cinema CLAM, que va néixer l’any 2004 a Navarcles, i que ara tenim la sort de
poder compartir impulsant aquest festival de cinema solidari i la seva tasca
sensibilitzadora respecte a temes socials, solidaris i en defensa dels drets humans
fonamentals.
Des de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones fa temps que s’està valorant que les
formes de sensibilització tradicionals moltes vegades no arriben a la majoria de la
població o no tant com els agradaria, per això s’ha de fer un esforç per implicar a nous
actors.
En aquest sentit s’obrirà un nou programa d’innovació social a l’Àrea i el CLAM és un
clar exemple en la transmissió d’aquests missatges que tant necessitem. Per això,
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d’acord amb la regidoria de Cultura i el propi CLAM, s’ha decidit adscriure-ho a aquest
nou programa municipal.
El CLAM és un festival de cinema artístic, però el que es vol posar en valor com a
Ajuntament i on es pot deixar empremta és en el missatge que transmet i no tant en la
forma. L’estètica està en l’art i l’ètica està en el missatge
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi cap més intervenció, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament
previst en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00 Gestió urbanísticaInversions en terrenys.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 2 de
novembre de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
En el pressupost municipal inicial per a l’exercici 2017, hi figura l’aplicació
pressupostària 151.12.600.00 - Gestió urbanística-Inversions en terrenys amb una
consignació de 2.826.068,00 euros. Durant l’exercici s’han comptabilitzat despeses per
un import de 2.156.336,11 euros, restant disponibles 669.731,89 euros.
Aquest import disponible no permet iniciar cap despesa, ja que ve finançat amb la
realització de diferents alienacions que no s’ha executat.
Existeix informe de la Cap de Secció de Gestió Urbanística, Sra. Judit Camprubí
Duocastella, en el qual informa de la necessitat de realitzar despeses de compromisos
que no es poden esperar a l’exercici següent per un import de 69.008,59 euros i que
afecten a l’aplicació pressupostària 151.12.600.00.
Veient que a curt termini no es podrà trobar el finançament previst, es proposa de
declarar la no disponibilitat de crèdit de determinades aplicacions relacionades amb
despeses financeres i que venen finançades amb recursos ordinaris, per poder
alliberar finançament cap a l’aplicació pressupostària abans esmentada.
Consideracions legals

L’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa
determinats articles de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en matèria de
pressupostos; el qual estableix que la declaració de no disponibilitat de crèdit, així com
la seva reposició a disponible correspon al Ple de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Modificar el finançament previst en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00
del pressupost municipal vigent, incrementar el finançament de recursos ordinaris en
69.008,59 euros i disminuir per aquest mateix import inicialment previst per alienació
de solars
SEGON.- Declarar la no disponibilitat de crèdit per un import total de 69.008,59 euros
de les següents aplicacions pressupostàries:
0113.31000
0114.31002

Préstecs d’altres instit.finanç.priv.- Interessos ...................... 20.000,00
Operacions de Tresoreria.- A curt termini ............................ 49.008,59”

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que el dictamen proposa aprovar una modificació del finançament previst en l’aplicació
pressupostària de Gestió urbanística – Inversions en terrenys, fruit d’unes alienacions
que no s’han realitzat.
El dictamen declara la no disponibilitat de crèdit per un import total de 69.008,59 euros,
que es finança per una banda, amb una partida d’interessos de préstecs, per import de
20.000€, i per una altra amb una partida d’interessos d’Operacions de Tresoreria,
crèdits a curt termini, per import de 49.008,59€, per fer front als següents
compromisos:
-

-

Una finca del carrer de la Dama, cantonada carrer Llussà, de 7.781,34€, que
corresponen als pagaments dels anys 2015, 2016 i 2017, a raó d’uns 2.500€ i
escaig per any.
Una finca interior de l’illa Llibertat, Creu Guixera, Bases de Manresa i Font de
Manresa, de 57.331,68€.
Una finca del carrer Serarols núm. 1, de Manresa, de 3.895,57€.

Demana el vot favorable al dictamen.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde,
portaveu del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que
el seu grup s’abstindrà en la votació del dictamen, com acostumen a fer amb els
expedients de modificació de crèdits.
Respecte a les alienacions de terrenys, diu que cada any s’inclou en el pressupost uns
diners que haurien de sortir de la venda de terrenys de propietat municipal, però la
majoria de vegades aquestes vendes no es fan perquè bàsicament no hi ha prou
ofertes.
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Consideren que la venda de terrenys no és una bona política, ja que descapitalitza
l’Ajuntament i l’impossibilita a allò que hauria de ser una de les principals tasques de
tots els consistoris, que és la gestió pública del sòl.
A la CUP estan convençuts que la gestió pública és l’única manera de garantir una
política d’habitatge capaç de solucionar l’emergència habitacional i per contra el que
pretén l’Ajuntament és vendre el poc sòl públic del que disposa, deixant l’habitatge en
mans del mercat que únicament prioritza l’interès i no el benestar de les persones.
El GMCUP s’abstindrà en la modificació del finançament, tot i que celebra que no
s’hagin venut els terrenys.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.4 Dictamen sobre provació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 20/2017, dins el pressupost municipal vigent.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 3 de
novembre de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 20/2017, consten les
propostes de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de
despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2018, i de les quals no existeix
suficient crèdit al pressupost vigent.
Aquestes propostes són les següents:
Secció jurídica administrativa de Seguretat Ciutadana: proposta de modificació
de 27 d’octubre de 2017 d’import 4.200,00 euros, proposta de modificació de
27 d’octubre de 2017 d’import 5.178,80 euros
Servei d’acció i cohesió social: proposta de modificació de data 26 d’octubre de
2017 d’import 1.610,34 euros.
Area de drets i serveis a les persones: proposta de modificació de data 19
d’octubre de 2017 d’import 20.000,00 euros
Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdit i baixes de crèdits
de despeses no compromeses i reduïbles, per tal de poder fer front a les despeses
esmentades, sense que això pertorbi el normal funcionament dels serveis.
PRESSUPOST DE DESPESES
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CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES

BAIXES

6.789,14
20.000,00

10.989,14
20.000,00

4.200,00

30.989,14

30.989,14

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTES

BAIXES

Degut a que les modificacions proposades afecten a suplements de crèdit i a baixes de
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Consideracions legals
Els articles 169 i 177 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.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 20/2017
dins el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es
descriuen en la part expositiva.
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas
de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.”
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, explica
que el dictamen aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 20, per import total
de 30.989,14€, respecte a partides que ja existien en el pressupost de despeses, que
es desglossa de la forma següent:
- Un increment de 5.178,80€ dins d’Estudis i treballs tècnics-Estructura general
de la Seguretat.
- Un increment de 4.200,-€ en Mobiliari-Estructura general de la Seguretat.
- Un increment de 1.610,34€ en Edificis i altres construccions-Ciutadania, barris i
serveis públics.
Aquests tres imports es financen amb una partida d’estalvis d’interessos de demora
del pressupost 2017.
- Un increment de 20.000€ i el decrement corresponent pel mateix import,
corresponent a un canvi d’adscripció del Festival de cinema CLAM a
Programes socials.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.4 a votació i el
ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 10 abstencions (3
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GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord plenari
de 17 de novembre de 2016, de posada a disposició a favor de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) d’un immoble de
titularitat municipal, per a la construcció d’un equipament escolar (Escola
Les Bases).
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 3 de
novembre de 2017, que es transcriu a continuació:
“I. El Ple de la Corporació, en sessió que tingué lloc el dia 17 de novembre de 2016
acordà posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, un solar de titularitat municipal de 6.470,37 m2 de superfície, inscrit en el
Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2.807, llibre 1.436, Foli 49, Finca
61.235, que consta a l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de
l’Ajuntament com a bé patrimonial, amb el núm. de fitxa 331.185, per tal de ser
destinat a la construcció i posada en funcionament de l’Escola Les Bases.
II. En data 16 d’octubre de 2017 (NRE 57682), el director dels Serveis Territorials de la
Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha
tramès un escrit mitjançant el qual sol·licita, entre d’altres coses, que els límits de la
finca siguin delimitats d’acord amb les necessitats del centre a construir.
III. En data 2 de novembre de 2017 ha estat emès un informe urbanístic i de valoració,
per part de la cap de la Unitat de Valoracions de l’Ajuntament, ajustant els límits de la
finca, d’acord amb la petició del Departament d’Ensenyament.
IV. El tècnic d’administració general del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
ha emès un informe jurídic, en data 2 de novembre de 2017, on fa constar que la
modificació de l’acord del ple de la Corporació de 17 de novembre de 2016, en el sentit
de modificar la descripció de la finca que es posà a disposició de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció i posada a funcionament de l’Escola Les Bases, s’ajusta
a dret.

Consideracions jurídiques
La Disposició Addicional 15a. de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i
l’article 25.2, lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, preveuen la cooperació i participació actives de les corporacions locals en l’àmbit
educatiu.
En el marc d’aquesta cooperació s’hi troba la planificació i gestió d’instal·lacions
escolars, en base a les quals el municipi ha d’adoptar els acords necessaris per a
l’oferiment a l’administració educativa competent d’uns terrenys aptes per a l’ús escolar
(article 4 del RD 2274/1993, de 22 de desembre).
L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de posada a disposició i, en conseqüència,
per a la seva modificació, és el Ple de la corporació, a la vista de l’article 4.1 lletra a) del
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RD 2274/1993, de 22 de desembre i de la remissió que efectua l’article 22.2 lletra q) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 17 de novembre de
2016, de posada a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya d’un solar de titularitat municipal per tal de ser destinat a la construcció i
posada en funcionament de l’Escola Les Bases, que queda redactat de la forma
següent:
“PRIMER.- Deixar sense efectes els acords del Ple de la corporació de dates 15 de
setembre de 2008, 15 de juny de 2009 i 21 de desembre de 2009, relatius a la cessió
gratuïta del domini de l’immoble situat al xamfrà entre la futura prolongació del carrer
Puigmal i la futura avinguda Juncadella (actualment avinguda Universitària), a favor de
la Generalitat de Catalunya, per a la construcció de l’equipament escolar CEIP La
Flama.
SEGON.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, lliure de càrregues i servituds, part del solar inscrit com a finca registral
independent, que es descriu tot seguit, per destinar-lo a la construcció i posada en
funcionament de l’Escola Les Bases:
Descripció: Parcel·la de forma irregular de 6.426,38 m2 de superfície de sòl,
que consta dels límits següents:
-

-

Nord: Amb la parcel·la 197 del polígon 3 de rústica, propietat d’en Modest
Padró Cabot i amb la parcel·la 198 del polígon 3 de rústica, propietat d’en
Joan Rubiralta Capella.
Sud: Amb finca de la qual forma part
Est: Amb l’avinguda Joncadella.
Oest: Amb la parcel·la 201 del polígon 3 de rústica, propietat d’Oriol
Velasco Navarro, amb estació transformadora propietat d’ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, SL i amb la parcel·la 200 del polígon 3 de
rústica, propietat de l’Ajuntament de Manresa

Títol d’adquisició: Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura
pública de cessió gratuïta de data 9 de gener de 1987, davant del notari de
Manresa, Javier García Ruíz, amb el núm. de protocol 13 del seu company,
Emilio Sánchez-Carpintero Abad.
Inscripció registral: És inscrita a nom de l’Ajuntament de Manresa, en el
Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2.807, Llibre 1.436, Foli
49, Finca 61.235.
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.
Inscripció a l’Inventari: Forma part de l’Inventari General Consolidat de Béns,
Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb el núm. de fitxa 331.185.
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Referència cadastral: 08112A003001990000QU
Dades urbanístiques: Sòl urbà. Equipament Educatiu (clau E1), amb edificació
per volumetria específica, amb una edificabilitat neta d’1,50 m2s/m2t i una
ocupació màxima del 50%.
Valoració: Un milió quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros
amb quinze cèntims (1.432.853,15 €)
TERCER.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té
cap condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució
de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la
instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessariamb la potència suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu
funcionament, que s’ubicarà fora del solar, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas
de disposar-ne-.i els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i
tindran encintades les voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a l’immoble posat a disposició i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense
cap cost o càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la
correcta execució de les obres com a resultat de les característiques del solar ofert, del
seu emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin
condicionar la posada en funcionament del centre.
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti
per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció
d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades
per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així
com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
CINQUÈ.- Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat
del municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la
conservació, manteniment, neteja, subministraments i vigilància.
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una finalitat
diferent a la que es objecte de la posada a disposició, sense l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, d’acord amb el corresponent expedient administratiu
d’autorització prèvia a la desafectació.
SISÈ.- L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per
la normativa vigent.
SETÈ.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Manresa per a la signatura de
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el
present acord.”
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que el dictamen aprova una modificació de l’acord adoptat pel ple el 17 de novembre
de 2016, atès que la Generalitat ha sol·licitat que la parcel·la que s’havia cedit es
delimités de nou per tal d’extreure de la zona l’estació transformadora i aprovar la nova
delimitació.
Demana el vot favorable al dictamen.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín,
president del Grup Municipal del PSC.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
que revisant l’expedient s’ha adonat que normalment l’Ajuntament sempre que cedeix
un terreny per a la construcció d’escoles o altres instal·lacions, no sempre es pren prou
valor del que representa aquesta cessió de terreny, ja que curiosament queda molt clar
que el que se cedeix són uns 6.000 m2 valorats en 1.432.853€.
Afegeix que l’última escola que es devia fer a Manresa estaria entre els 2 o 3.000.000
d’euros i només volia posar en valor el fet de cedir un terreny, que s’adquireix per
cessió quan es fan els plans de distribució urbanística.
Diu que en aquest cas i el fet que hagi passat un any de la primera cessió i que la
Generalitat s’adona que hi ha un transformador i demana que es delimiti, no sembla
que sigui un tema que pugui ser massa greu perquè tampoc no hi havia disponibilitat
en el departament per fer front amb rapidesa a la construcció de l’escola.
El GMPSC demana que quedi constància que segueixen preferint que, per poc que les
gestions que s’estan fent amb Postes y Maderas i el conflicte que hi ha a la zona es
puguin resoldre abans de la construcció de l’escola Les Bases, sempre seria millor
poder construir l’escola Valldaura que ja fa nou anys que està en mòduls prefabricats.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde,
portaveu del Grup Municipal de la CUP.

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que
ara es pot fer aquesta cessió perquè no s’han venut els terrenys i que, si no
s’haguessin venut els terrenys del davant, ara, davant de l’escola, no hi hauria un
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restaurant d’una cadena de menjar ràpid que els empudegarà i els emprenyarà quan
surtin de l’escola.

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.5 a votació i el
ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

PROPOSICIONS

8.1

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey en relació als consellers i conselleres infantils.

8.2

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey, en relació a les polítiques inclusives de Salut
Mental a Manresa.

8.3

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey sobre els comptadors telegestionables.

Es fa constar que les proposicions 8.1, 8.2 i 8.3 s’han debatut al començament de la
sessió, després del coneixement de les Qüestions de Presidència.
8.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a la República i a les
preses polítiques.

Es fa constar que la proposició 8.4 ha estat retirada pel Grup Municipal de la CUP.
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i
regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple
municipal.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
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11.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 46, 47, 49 i 50, que corresponen a les sessions dels dies 10,
17, 24 i 31 d’octubre de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 43, del dia 19 de setembre de 2017.

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 46, 47, 49 i 50, que corresponen a les sessions dels dies
10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
públic núm. 43, del dia 19 de setembre de 2017, 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.
12.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Es fa constar que els regidors del Grup Municipal de la CUP, la senyora Gemma
Tomàs Vives i els senyors Jordi Garcés Casas i Jordi Masdeu Valverde, abandonen la
sessió en aquest punt de l’ordre del dia, abans d’iniciar-se la lectura de la Pregunta
formulada pel GMC’s.
12.1

Pregunta del Grup Municipal de C’s sobre la bandera d’Espanya.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de C’s, de 13 de novembre de 2017,
que es transcriu a continuació:
“Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y
el de otras banderas y enseñas dice lo siguiente:
Artículo primero
La bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia,
unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la
Constitución.
Artículo segundo
Uno. La bandera de España, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo cuarto de la
Constitución española, está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
Dos. En la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se
señale, el escudo de España.
El escudo de España figurará, en todo caso, en las banderas a que se refieren los
apartados uno, dos, tres y cuatro del artículo siguiente.
Tres. El tratamiento y honores que deben ser prestados a la bandera de España se
regirán por lo que reglamentariamente se disponga y en el caso de las Fuerzas
Armadas, por sus disposiciones específicas.
Artículo tercero
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Uno. La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente
en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central,
institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado.
Dos. La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los
órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la
Administración del Estado.
Tres. La bandera de España será la única que ondee en el asta de los edificios
públicos militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros
establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Cuatro. La bandera de España, así como el escudo de España, se colocará en los
locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, en las residencias de
sus Jefes y, en su caso, en sus medios de transporte oficial.
Cinco. La bandera de España se enarbolará como pabellón en los buques
embarcaciones y artefactos flotantes españoles, cualquiera que sea su tipo, clase o
actividad, con arreglo a lo que establezcan las disposiciones y usos que rigen la
navegación.
Artículo cuarto
En las Comunidades Autónomas, cuyos estatutos reconozcan una bandera propia,
ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos
civiles del ámbito territorial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en el artículo
sexto de la presente ley.
Artículo quinto
Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones
públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en los
términos de lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo sexto
Uno. Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado,
visible y de honor.
Dos. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar
preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño.
Se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor:
a) Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición
central.
b) Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones
que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la
izquierda del observador.
Artículo séptimo
Cuando la bandera de España deba ondear junto a la de otros Estados o naciones lo
hará de acuerdo con las normas y usos internacionales que rigen esta materia en las
relaciones entre Estados, así como con las disposiciones y reglamentos internos de
las organizaciones intergubernamentales y las conferencias internacionales.
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Artículo octavo
Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cuales quiera símbolos o siglas
de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.
Artículo noveno
Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la
legalidad que haya sido conculcada.
Artículo décimo
Uno. Los ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las contempladas en el
artículo cuarto del presente texto, se castigarán conforme a lo dispuesto en las leyes.
Dos. Las infracciones de lo previsto en esta ley se considerarán incursas en lo
establecido en el artículo ciento veintitrés y concordantes del Código Penal y, en su
caso, en el artículo trescientos dieciséis del Código de Justicia Militar, sin perjuicio de
las sanciones administrativas que pudieran proceder.
Número 2 del artículo 10 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal
Constitucional 119/1992, 16 septiembre («B.O.E.» 14 octubre).
Tres. Los ultrajes y ofensas a las banderas a que se refiere el artículo tercero de esta
ley, se considerarán siempre como cometidas con publicidad a los efectos de lo
dispuesto en el citado artículo ciento veintitrés del Código Penal.
Número 3 del artículo 10 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal
Constitucional 118/1992, 16 septiembre («B.O.E.» 14 octubre).
Cuatro. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran los autores de las
infracciones de lo dispuesto en esta ley, lo establecido en el artículo ciento veintitrés
del Código Penal o trescientos dieciséis del Código de Justicia Militar, en los casos de
personas y lugares previstos en este último, será asimismo de aplicación a los
Presidentes, Directores o titulares de organismos, instituciones, centros o
dependencias y a los representantes legales de partidos políticos, sindicatos,
asociaciones o entidades privadas de toda índole que, tras ser requeridos para el
cumplimiento de esta ley por la autoridad gubernativa, incumplan lo preceptuado en
los artículos anteriores.
¿Puede decirnos el equipo de gobierno si este Ayuntamiento piensa acatar dicha
ley y por lo tanto volver a la senda de la legalidad y a representar a todos los
manresanos y manresanas?”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àuria Caus Rovira, portaveu de l’equip de
govern, perquè respongui a la pregunta formulada.

La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu de l’equip de govern, manifesta que la
voluntat del consistori és la d’actuar d’acord amb la legalitat i que el moment
excepcional que està vivint el país ha portat a aquesta situació.
Cal que es restableixi la normalitat, que prevalgui el diàleg i la política, que es restaurin
les institucions catalanes amb els nostres representants legítims, escollits
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democràticament, i que surtin de la presó persones, conselleres, consellers i
representants de la societat civil, que han procurat i perseverat perquè els catalans
ens poguéssim expressar i fóssim escoltats.

L’alcalde manifesta que en el punt de preguntes no hi ha torn de rèplica i que si
el senyor Andrés Rojo Hernández vol parlar serà la presidència qui li donarà la
paraula.
A continuació dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del
Grup Municipal de C’s.

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, diu que
no ha entès la resposta perquè és molt ambigua, ja que es diu que es vol complir la
llei, que hi ha una situació excepcional, i pregunta si la tornaran a posar on correspon
o no.

L’alcalde manifesta que la resposta ha estat donada per part de la regidora de
l’equip de govern, que el senyor Rojo Hernández ha tingut dret a la rèplica i que
si no hi ha res més a afegir agraeix a tothom la seva assistència.
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde,
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