ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

4/2018
19 d’abril de 2018
19.00 h a 21.58 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
Àngels Santolària Morros
Josep M. Sala Rovira
Jaume Torras Oliveras
Jordi Serracanta Espinalt
Anna Crespo Obiols
Àuria Caus Rovira
Regidors i regidores
M. Mercè Rosich Vilaró
Jaume Arnau Capitán
Neus Comellas Verdaguer
Mireia Estefanell Medina
Cristina Cruz Mas
Pol Huguet Estrada
Jordi Garcés Casas
Jordi Masdeu Valverde
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
José Antonio Sierra Grande
Miquel Davins Pey
Secretari general
José Luis González Leal
Interventora
Mariona Ribera Esparbé
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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
3/2018, del dia 15 de març de 2018.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1954, de 28 de febrer de
2018, sobre aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.

2.2.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3707, de 13 d’abril de 2018,
sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 20192020-2021.

2.3.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2554, de 14 de març de 2018,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, dins el
Pressupost municipal vigent.

2.4.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3836, de 16 d’abril de 2018,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, dins el
Pressupost municipal vigent.

2.5.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3242, de 28 de març de 2018,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant els
dies 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2018.

3.

ÀREA DE TERRITORI

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

3.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la proposta d’alteració dels límits
entre els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages, consistent en modificar
la línia dels termes entre les fites F9 i F15.
4.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1

Regidoria delegada de Turisme

4.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi
Pare Ignasi Puig i Simon 2018.
4.2

Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria

4.2.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases i convocatòria del XIV
Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”.
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5.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

5.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’impuls i dinamització de la Taula de
Salut Mental de Manresa.
6.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1

Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

6.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la representació
municipal a determinats Consells Escolars de centres de titularitat municipal i
Consells de Participació de Llars d’infants de titularitat de la Generalitat de
Catalunya.
6.1.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució de la representant
municipal a la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa d’Arxius Municipals de
la Diputació de Barcelona.
6.1.3. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 3/2018, dins el pressupost municipal vigent.
6.1.4. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició
presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de contribucions
especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis
i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi
Vallès), per una finca situada al carrer Flor de Lis.
6.1.5. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per
a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter temporal, una persona
per realitzar les funcions de peó-recepcionista durant el període vacacional.
6.1.6. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per
a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter interí, dues places
vacants del lloc de treball de Tècnic/a de Grau Mitjà.
7.

PROPOSICIONS

7.1.

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’estudi de la municipalització
dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Manresa.

7.2.

Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport als Comitès de Defensa de
la República i la resistència civil activa i no violenta.

7.3.

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la instal·lació de comptadors
telegestionables a la nostra ciutat.

7.4.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CDC, de denúncia a la criminalització
dels Comitès de Defensa de la República per part de l’aparell de l’Estat
espanyol.
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8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

10.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i
27 de març i 3 d’abril de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 9, del dia 13 de febrer de 2018.

11.-

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

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Excusa l’assistència del senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor del GMCDC, que per
motius personals s’incorporarà a la sessió tan aviat com sigui possible.
ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
3/2018, del dia 15 de març de 2018.

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=21.0&endsAt=65.0

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
3/2018, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 15 de març de 2018,
que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
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En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24 membres
presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1954, de 28 de febrer de
2018, sobre aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’ Ajuntament de Manresa.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, de la Generalitat de Catalunya i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
Atès que s’ha formulat per la Intervenció d’aquesta Corporació, en compliment del que
disposa l’article 6è. del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre, la Liquidació d’ingressos i
despeses del Pressupost de l’exercici de 2017.
Vist que en data 27 de febrer, es va emetre informe d’Avaluació del Compliment de
l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, de la regla de la Despesa i Objectiu de Deute.
Vist que en data 27 de febrer va ser emès informe d’Intervenció, de conformitat amb
l’article 191.3 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
De conformitat amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 90.1 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, sobre matèria pressupostària,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2017 el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament
1.2. Obligacions pendents de pagament

22.560.025,36
7.535.013,43

2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici
2.3. Resultat Pressupostari
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat
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77.366.220,05
74.173.849,99
3.192.370,06
1.251.316,58
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2.5. Resultat pressupostari ajustat

4.443.686,64

3) ROMANENTS DE CRÈDIT (Art.98 R.D.500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-17 i que s’incorporen al Pressupost de
l’exercici de 2018
(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004)
14.919.351,83
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament
4.1.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici
pendents de cobrament............6.717.502,71

22.590.877,26

4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis anteriors pendents de
cobrament..............................15.842.522,65
4.1.3. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris ......................... 30.851,90
4.2. Obligacions pendents de pagament....................... ............................. - 13.809.843,31
4.2.1. Obligacions pressupostàries pendents de pagament
reconegudes durant l’exercici ..7.000.499,49
4.2.2. Obligacions pressupostàries pendents de pagament
reconegudes en exercicis
anteriors .....................................534.513,94
4.2.3. Saldos comptes de creditors
no pressupostaris ...................6.274.829,88
4.3. Partides pendents d’aplicació ......................................... ........................ - 853.390,65
4.3.1. Cobraments realitzats
pendents aplicació definitiva.......853.390,65
4.3.2. Pagaments realitzats
pendents aplicació definitiva................................. –
4.4. Fons líquids............................................................................................... 998.499,09
4.5. Romanent de Tresoreria Total ................................................................8.926.142,39
4.6. Saldos dubtós cobrament............................... ....................................-8.438.266,92
4.7. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat ....................-1.804.385,67
4.8. ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS........................................ ......................... -1.316.510,20

SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit existents a 31 de desembre
de 2017, amb el detall que figura en l’expedient, per un import total de 14.919.351,83
euros.
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TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’Alcaldia-Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.
QUART.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents
tant de l’Administració general de l’Estat com de la Comunitat Autònoma, abans de
concloure el mes de març.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=21.0

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3707, de 13 d’abril de
2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al
període 2019-2020-2021.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu elaborat referent al pla pressupostari a mig termini, previst en l’article 6
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministre d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que s’acompanya com a annex
únic,
Resolc:
PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini referent al període 2019-20202021, segons formulari que consta a la pàgina web del Ministerio de Hacienda y
Función Pública en l’apartat d’aplicacions de captura del Pla Pressupostari a mig
termini (PPMP).
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=81.0&endsAt=92.0

2.3.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2554, de 14 de març de
2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
2/2018, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valenti Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 2/2018, consten les propostes
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions municipals degut
a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.-Servei d’Organització i Recursos Humans : proposta de modificació de data 1
de març de 2018 d’import 10.000,00 euros.
.-Servei d’Ensenyament Cultura i Esports: proposta de modificació de data 13
de febrer de 2018 d’import 30.000,00 euros, proposta de modificació de data 13
de febrer de 2018 d’import 4.900,00 euros.
.- Serves del Territori: proposta de modificació de data 26 de febrer de 2018
d’import 4.500,00 euros.
PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOLS

ALTES

BAIXES

1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i
Serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres
imprevistos

4.500,00

10.000,00

40.000,00

4.500,00

16

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers

4.900,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

49.400,00

14.500,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS

ALTES

1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres
Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials

BAIXES

30.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers

4.900,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

34.900,00

Consideracions legals
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2018, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2018, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries,
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
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17

18

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=92.0&endsAt=104.0

2.4.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3836, de 16 d’abril de
2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
4/2018, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 4/2018, consten les propostes
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions municipals degut
a que resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.-Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: proposta de modificació de data 14 de març
de 2018 d’import 1.990.166,42 euros.
.-Servei d’Ensenyament Cultura i Esports: proposta de modificació de data 12 de
març de 2018 d’import 17.424,00 euros.
.-Serves de Tecnologies i Sistemes d’informació: proposta de modificació de data 4
d’abril de 2018 d’import 14.735,00 euros.
.- Servei de Secretaria General: proposta de modificació de data 22 de març de 2018
d’import 4.011,00 euros.
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos

ALTES

BAIXES

36.170,00

36.170,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers

1.990.166,42

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

2.026.336,42

36.170,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials

ALTES

BAIXES

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

1.990.166,42
1.990.166,42

Consideracions legals
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2018, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2018, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries,
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
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Les intervencions dels punt 2.3 i 2.4 les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=104.0&endsAt=441.0

2.5.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3242, de 28 de març de
2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde,
durant els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2018.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
Antecedents
El titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment els dies 30 i 31 de
març i 1 d’abril de 2018, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Consideracions legals
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 160, de 15 de gener de 2016, publicada en el
BOPB de 3 de febrer de 2016, modificada per resolució núm. 7268, de 8 de setembre de
2016, publicada en el BOPB de 29 de setembre de 2016 i modificada per resolució núm.
4536 de 18 de maig de 2017, es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
Resolc:
PRIMER. Que durant els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2018, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, 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.
22

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

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.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=441.0&endsAt=467.0

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 7.2 i 7.3.
A continuació l’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar fer el debat
conjunt i la votació per separat dels punts 7.2 i 7.4 de l’ordre del dia.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Xavier Cervera Serrat, en representació de
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat per intervenir en relació al punt 7.2 de
l’ordre del dia.
Es fa constar que el senyor Jordi Serracanta Espinalt s’incorpora a la sessió durant el
debat d’aquest punt.

7.2.

Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport als Comitès de
Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’abril de
2018, que es transcriu a continuació:

“
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7.4.

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CDC de denúncia a la
criminalització dels Comitès de Defensa de la República per part de
l’aparell de l’Estat espanyol.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC i CDC, de 16 d’abril
de 2018, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i
criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència
d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com
a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el
país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder
que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes,
cuidadores,
informàtiques,
cuineres,
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble
i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres
objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, els grups d’Esquerra Republicana i de Convergència
Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa proposen d’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.· L’Ajuntament de Manresa considera una forma d'acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no
violenta, pròpia d'una democràcia madura.
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Segon.· L’Ajuntament de Manresa denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els
drets civils i polítics dels ciutadans.
Tercer.· L’Ajuntament de Manresa denuncia la criminalització de la protesta social, 'la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.”
El secretari presenta l’esmena de substitució presentada pels Grups Municipals de la
CUP, ERC i CDC, de 18 d’abril de 2018, a la proposició 7.2 del Grup Municipal de la
CUP, i a la proposició 7.4 dels Grups Municipals d’ERC i CDC que es transcriu a
continuació:
“Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i
criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència
d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com
a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el
país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder
que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes,
cuidadores,
informàtiques,
cuineres,
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble
i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres
objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
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Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no
violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions
d’unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l’hora d’agredir a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el
passat 1 d’octubre és un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil
activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i la violència orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya, i els aleshores anomenats Comitès de Defensa del Referèndum van ser
una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir-hi, dels col·legis i
centres de votació.
L’Estat espanyol, amb tots els mitjans al seu abast, ha engegat un procés de
criminalització del moviment independentista, amb la creació i socialització d’un relat
que pretén justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista. Aquesta
estratègia d’Estat no és nova, fa dècades que s’aplica arreu on la dissidència
qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Aquesta setmana s’ha fet públic que la Fiscalia de l’Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès de Defensa de la República, i els atribueix possibles
delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies
desprès hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents CDR. Volem
recordar que els Comitès de Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que
treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc,
vingui d’on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tot i l’autoritarisme de l’estat espanyol i del Règim del 78, i la seva lluita constant
contra la solidaritat i l’autoorganització de base popular, la repressió i l’existència de
presos polítics no aturarà els CDR, sinó que els reafirma. Així doncs, la repressió
contra el moviment independentista empeny a crear xarxes de solidaritat i fa
imprescindible un projecte de futur. Un projecte esperançador, que rau en la
construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. Colze a colze i sense por.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals de la CUP, ERC i CDC proposen els
següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Manresa considera que la protesta, les mobilitzacions, la
desobediència civil pacífica i la resistència activa i no violenta són una forma d’acció
política absolutament legítima, pròpia duna democràcia madura.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Manresa als Comitès de Defensa de la
República, com a moviment social que, amb les accions dutes a terme fins el moment,
ha defensat els seus objectius de manera pacífica.
Tercer.- L’Ajuntament de Manresa denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit,
exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de
Defensa de la República.
Quart.- L’Ajuntament de Manresa denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
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l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural i als CDR de la ciutat.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=467.0&endsAt=494.0

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups
Municipals de la CUP, ERC i CDC a la proposició 7.2 del Grup Municipal de la
CUP i a la proposició 7.4 dels Grups Municipals d’ERC i CDC, i el Ple l’aprova
per 19 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP i 1 GMDM), 5 vots
negatius (3 GMPSC i 2 GMC’s), i 1 abstenció (1 Sr. Miquel Davins Pey) i, en
conseqüència les proposicions 7.2 i 7.4 decauen, i per tant, es declara acordat el
següent:
“Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i
criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència
d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com
a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el
país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder
que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes,
cuidadores,
informàtiques,
cuineres,
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble
i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres
objectius.
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No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no
violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions
d’unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l’hora d’agredir a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el
passat 1 d’octubre és un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil
activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i la violència orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya, i els aleshores anomenats Comitès de Defensa del Referèndum van ser
una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir-hi, dels col·legis i
centres de votació.
L’Estat espanyol, amb tots els mitjans al seu abast, ha engegat un procés de
criminalització del moviment independentista, amb la creació i socialització d’un relat
que pretén justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista. Aquesta
estratègia d’Estat no és nova, fa dècades que s’aplica arreu on la dissidència
qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Aquesta setmana s’ha fet públic que la Fiscalia de l’Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès de Defensa de la República, i els atribueix possibles
delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies
desprès hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents CDR. Volem
recordar que els Comitès de Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que
treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc,
vingui d’on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tot i l’autoritarisme de l’estat espanyol i del Règim del 78, i la seva lluita constant
contra la solidaritat i l’autoorganització de base popular, la repressió i l’existència de
presos polítics no aturarà els CDR, sinó que els reafirma. Així doncs, la repressió
contra el moviment independentista empeny a crear xarxes de solidaritat i fa
imprescindible un projecte de futur. Un projecte esperançador, que rau en la
construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. Colze a colze i sense por.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals de la CUP, ERC i CDC proposen els
següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Manresa considera que la protesta, les mobilitzacions, la
desobediència civil pacífica i la resistència activa i no violenta són una forma d’acció
política absolutament legítima, pròpia duna democràcia madura.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Manresa als Comitès de Defensa de la
República, com a moviment social que, amb les accions dutes a terme fins el moment,
ha defensat els seus objectius de manera pacífica.
Tercer.- L’Ajuntament de Manresa denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit,
exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de
Defensa de la República.
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Quart.- L’Ajuntament de Manresa denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural i als CDR de la ciutat.”

7.3.

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la instal·lació de
comptadors telegestionables a la nostra ciutat.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 d’abril de
2018, que es transcriu a continuació:
“

30
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”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Pablo Solar Lekunberri que, en representació de la
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, ha demanat per intervenir en aquest
punt de l’ordre del dia.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=2730.0&endsAt=4914.0

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 presentada pel Grup Municipal de la
CUP, i el Ple la rebutja per 10 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 15 vots negatius (8 GMCDC i 7 GMERC).

Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.
3.

ÀREA DE TERRITORI

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
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3.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la proposta d’alteració dels
límits entre els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages, consistent
en modificar la línia dels termes entre les fites F9 i F15.
L’alcalde informa que s’ha retirat el dictamen 3.1.1 de l’ordre del dia.
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=4914.0&endsAt=4946.0

4.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1

Regidoria delegada de Turisme

4.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del
Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2018.
Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement d’aquest dictamen la
senyora Àuria Caus Rovira del GMCDC i el senyor Jordi Masdeu Valverde del
GMCUP s’absenten de la sala de plens.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Turisme, de 28 de març de
2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
Des de l’any 2014, l’Ajuntament convoca un premi de recerca amb el nom premi Pare
Ignasi Puig i Simon, en memòria del sacerdot de la companyia de Jesús, professor,
investigador i savi divulgador dels coneixements científics i autor de diverses
publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa.
L’objectiu del premi és promoure estudis relacionats amb la Manresa ignasiana per
acréixer el coneixement que es té d’aquest esdeveniment cabdal per a la ciutat, en el
marc del programa Manresa 2022, que articula un conjunt d’accions per tal de
commemorar el 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat.
El premi s’adjudicarà a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun aspecte
històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial
emmarcat a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), de la
seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la presència de
la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al XVIII.
En data 23 i 28 de març de 2018, la tècnica del Servei de suport a l’Alcaldia i
Presidència i la tècnica d’administració general han emès sengles informes en relació
amb l’aprovació d’aquestes bases
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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.
En aquest mateix sentit, l’article 68 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya determina que correspon als ajuntaments la promoció i protecció dels
recursos turístics d’interès municipal.
2.
Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de
subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003, el
Reglament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les Bases d’Execució del
pressupost, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 38/2003, els quals requereixen l’aprovació de les
corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 de l’esmentada Llei 38/2003.
3.
Procediment d’aprovació de les bases. 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.
4.
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 proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
“Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del Premi Pare Ignasi Puig i Simon
2018, d’acord amb el següent text:
“Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2018
Per a projectes de recerca relacionats amb la Manresa ignasiana
Convoca: l’Ajuntament de Manresa, en memòria del sacerdot de la
companyia de Jesús, professor, investigador i savi divulgador dels
coneixements científics, i autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi
de Loiola a Manresa.
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Bases
1.- El premi s’adjudicarà a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun
aspecte històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o
patrimonial emmarcat a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (15221523), de la seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la
presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al
XVIII.
2.- La dotació del premi és de 1.500 euros (impostos inclosos) i l’Ajuntament de
Manresa es reserva el drets d’edició de l’obra, ja sigui en format paper o en format
digital i en les condicions i estil que consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor
haurà de cedir els drets de l’edició a l'Ajuntament de Manresa. L’autor del treball
premiat que s’editi rebrà quinze exemplars de l’edició.
3.- Els projectes que optin al premi han d’aportar la següent documentació:
3.a.- Resum del projecte de recerca amb indicació del mètode i de les fonts –
documentals, bibliogràfiques, etc- que s’utilitzaran i dels objectius que es busquen
(màxim 18.000 caràcters amb espais inclosos)
3.b.- Justificació de l’oportunitat, singularitat o rellevància de la recerca que es
proposa (màxim 5.000 caràcters amb espais inclosos)
3.c.- Currículum d’investigació de l’autor (o autors) del projecte que permeti
avaluar-ne la solvència i on constin les seves dades de contacte
3.d.- Carta de recomanació d’una persona especialista en el tema de recerca
que avali la consistència del projecte i la solvència de l’investigador
4.- El projecte premiat s’haurà de desenvolupar en el termini d’un any a comptar des
de la data de l’acte públic de lliurament del premi. En cas que la persona guanyadora
no hagi tingut temps d’acabar el treball, el jurat podrà estudiar poder donar-li una única
pròrroga d’un mes. El treball que en resulti haurà de ser original, inèdit, redactat en
català i d’una extensió mínima de 80 pàgines DIN A4, escrites en lletra Arial 12 i a
espai interlineal d’1,5 punts, inclosos gravats, fotografies i altres elements que es
considerin interessants per a l’estudi. S’haurà de presentar una còpia en paper i una
en format digital i haurà d’anar acompanyat d’una carta de la mateixa persona
especialista que ha avalat el projecte que certifiqui la qualitat i el rigor del treball final.
5.- Els projectes han de ser lliurats a la seu de Bages d’Òmnium Cultural, carrer del
Bruc, 99 de Manresa, o l’Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi, 40 de
Manresa, abans del 15 d’octubre de 2018.
6.- El jurat, que serà nomenat per resolució administrativa en l’acte de convocatòria,
estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb l’especialitat, i un
representant de l'Ajuntament de Manresa, membre de la Comissió de seguiment
Manresa 2022. Les decisions que prenguin seran inapel·lables.
7.- El jurat podrà declarar el premi desert.
8.- El veredicte del jurat es farà públic abans d’acabar l’any 2018 i el guardó es lliurarà,
conjuntament amb la resta de premis Lacetània, en un acte a l’Ajuntament de
Manresa.
9.- En el moment del lliurament, el beneficiari rebrà el 50% de l’import del premi.
10.- Al cap d’un any del lliurament del premi, el beneficiari haurà de lliurar el treball
final amb els requisits que s’expressen més amunt a la seu de Bages d’Òmnium
Cultural o a l’Arxiu Comarcal del Bages.
34

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

11.- El jurat del premi avaluarà si el treball acompleix la qualitat, el rigor i els objectius
proposats inicialment i, si s’escau, proposarà el pagament del 50% restant del premi.
En cas de no acomplir els requisits mínims, el jurat podrà demanar la revisió del treball
per a esmenar les mancances que s’observin. En cas extrem d’incompliment
d’aquestes bases, el jurat podrà revocar el premi i reclamar al beneficiari el retorn de
l’import que haurà rebut inicialment.
12.- Si el jurat ho considera oportú, podrà designar una persona experta en el tema de
la recerca per a que en faci un seguiment i/o l’avaluació final.
13.- L’original del treball final presentat es dipositarà a l’Arxiu Comarcal del Bages per
a consulta pública.
14.- L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en
aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet de
presentar-se a la convocatòria el premi.
15.- La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no
incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè
pugui obtenir la seva acreditació a través de mitjans telemàtics.”
Segon. Sotmetre aquestes bases específiques a informació pública per un termini de
20 dies, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Remetre, d’acord amb l’article 18 de la llei 38/2003, de 18 de novembre,
General de subvencions, a la base de dades nacional de subvencions la informació
relativa a aquesta convocatòria, així com les resolucions que es dictin.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=4946.0&endsAt=5131.0

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 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 senyora Àuria Caus Rovira del GMCDC i el senyor Jordi
Masdeu Valverde del GMCUP estaven absents.
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4.2

Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria

4.2.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases i convocatòria del
XIV Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees
Joves”.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
de 28 de març de 2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
L’Ajuntament de Manresa porta a terme el projecte “Idees Joves” amb l’objectiu de
fomentar la creativitat i la generació d’idees entre els joves i de potenciar entre
aquests, actituds positives vers la cultura emprenedora, és a dir, fomentar activament
els valors empresarials i eliminar la por a assumir riscos.
Aquest projecte consisteix en diferents actuacions en els centres educatius com són
seminaris de sensibilització i tallers grupals amb l’objectiu de treballar la idea
emprenedora a través de diferents punts de vista.
Una altra de les actuacions d’aquest projecte és el concurs d’Idees emprenedores i Pla
d’empresa per tal de desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la
generació d’idees empresarials i premiar aquells que desenvolupin una idea fins a la
realització del pla d’empresa.
En data 28 de març de 2018, la Tècnica de la secció d’Activitat Econòmica i la Tècnica
d’administració general han emes sengles informes relatius a l’aprovació de les bases
i convocatòria d’aquest concurs.
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’aquests premis per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de
subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003, el
Reglament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les Bases d’Execució del
pressupost, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 38/2003, els quals requereixen l’aprovació de les
corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 de l’esmentada Llei 38/2003.
3.
Procediment d’aprovació de les bases. L’article 124 de l’esmentat Reglament
d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes
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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.
4.
Convocatòria. 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).
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, determina 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 la tècnica que subscriu proposa a l’òrgan competent l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del XIV Concurs d’idees
emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”, d’acord amb el text que
s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Convocar el concurs públic per l’atorgament dels premis derivats del XIII
Concurs d’Idees emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “Idees Joves” mitjançant
procediment en règim de concurrència competitiva, amb els següents termes:
Objecte de la convocatòria: XIV Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa per
desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials
i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització del pla de d’empresa.
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Beneficiaris: Alumnes matriculats en algun dels centres d’ensenyament que participin en el
programa Idees Joves de l’Ajuntament de Manresa o en un centre educatiu ubicat a
Manresa que hagués participat a la jornada IFEST convocada pel Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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 19 d’abril de 2018 i poden consultar-se a la web municipal 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 2018, aprovades per acord
plenari de 25 de gener de 2018, documents que es poden consultar a la pàgina web
municipal http://www.manresa.cat/.
Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de premis “Idees Joves”: 422.1.481.00
del pressupost municipal vigent.
Import màxim: 1.100,00 euros, distribuïts de la forma següent:
Categoria Batxillerat i Cicles Formatius:
Premi millor idea empresarial: 300€
Accèssit millor idea empresarial: 150€
Categoria Batxillerat:
Premi millor pla de viabilitat: :300€
Accèssit millor pla de viabilitat: 150€
Premis especials (categoria Batxillerat i Cicles Formatius):
Premi al projecte més innovador: 100€
Premi al projecte més ben treballat: 100€
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors de les categories
de millor idea empresarial i millor pla d’empresa i els seus corresponents accèssits
Per la seva banda, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central atorgarà un Premi de 100
euros al projecte amb més impacte positiu (relacionat amb els valors de l’economia social i
solidària) i la Federació de Cooperatives de treball associat de Catalunya atorgarà un
Premi al millor projecte cooperatiu consistent en un xec per valor de 150€ a gastar en
qualsevol cooperativa membre de la Federació de cooperatives de treball associat de
Catalunya. Aquests premis seran valorats directament per l’Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central i per la Federació de Cooperatives de treball associat de Catalunya i
lliurats per aquestes entitats directament als guanyadors, sense intervenció ni
responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
Criteris de valoració: Els criteris de valoració són els que consten en l’apartat 6 de les
bases reguladores.
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de
l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia
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comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions ( BDNS). El termini de
presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 d’abril de 2018.
La sol·licitud i/o el treball podrà presentar-se a través de mitjans electrònics (seu
electrònica de l’Ajuntament de Manresa o bé mitjançant sol·licitud al Registre del Centre de
Desenvolupament Empresarial CEDEM-Palau Firal de Manresa (C. Castelladral, 5-7 de
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 pel règim de concurrència competitiva i les sol·licituds
aniran acompanyades de les propostes de treball que hauran de reunir els requisits
següents:
El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa https://www.manresa.cat/web/oficinavirtual o bé enviar per correu
electrònic a cedem@ajmanresa.cat.) tenint en compte:


En la portada del treball haurà de constar el nom del projecte, la categoria a la
qual es presenta (Idees o Pla de Viabilitat) i el centre educatiu. En un document
adjunt hauran de constar les dades personals dels alumnes participants noms
complerts, curs i centre educatiu, telèfon de contacte i correu electrònic).



Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ Idea
Empresarial



En la categoria de Pla de Viabilitat les propostes hauran de contenir
necessàriament un Pla d’empresa amb tots els seus apartats.



La documentació enviada per email o penjada en xarxes virtuals ha d’estar
correctament identificada.



En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament.
Caldrà adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en suport digital junt amb el
treball (cd, dvd o llapis de memòria) o enviar-la per correu electrònic a
cedem@ajmanresa.cat.



Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha de ser
màxim de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten
vídeos penjats al youtube).



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

Correspondrà la instrucció a la regidora delegada de d’Ocupació i Emprenedoria o
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat hisenda o regidor/a que el
substitueixi.
Resolució i notificació. Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta
d’adjudicació, l’Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament.
La Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans
establerts en la Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
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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 dels premis atorgats segons les
previsions establertes en l´article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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.

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.
“ IDEES JOVES”
Bases XIV Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa
1.

Objecte

El XIV Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el potencial creatiu
dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin
una idea fins a la realització del pla de d’empresa.

2.

Condicions de participació

Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que participin en el
programa IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa o d’un centre educatiu ubicat a Manresa
que hagués participat a la jornada IFEST convocada per Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el consentiment
per fer-ho dels pares o tutors.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa del contingut de
la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
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La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de
les mateixes significarà la desqualificació immediata.
La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer en cap
de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa així com
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la seva acreditació a través de
mitjans telemàtics.
Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres persones. En
cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor únic.
El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” a través de la seu electrónica de
l’Ajuntament de Manresa https://www.manresa.cat/web/oficinavirtual o bé enviar per correu
electrònic a cedem@ajmanresa.cat.) tenint en compte:









3.

En la portada del treball haurà de constar el nom del projecte, la categoria a la qual es
presenta (Idees o Pla de Viabilitat) i el centre educatiu. En un document adjunt hauran
de constar les dades personals dels alumnes participants noms complerts, curs i centre
educatiu, telèfon de contacte i correu electrònic).
Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ Idea Empresarial
En la categoria de Pla de Viabilitat les propostes hauran de contenir necessàriament un
Pla d’empresa amb tots els seus apartats.
La documentació enviada per email o penjada en xarxes virtuals ha d’estar
correctament identificada.
En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà
adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en suport digital junt amb el treball (cd,
dvd o llapis de memòria) o enviar-la per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.
Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha de ser màxim
de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten vídeos penjats
al youtube).
Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, dvd, llapis de
memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom del projecte. L’Ajuntament
de Manresa no es compromet el retorn d’aquests suports digitals.

Presentació de les propostes

Les propostes podran presentar-se com a màxim fins al 30 d’abril del 2018
La sol·licitud i/o treball podrà presentar-se a través de mitjans electrònics (seu electrònica de
l’Ajuntament de Manresa) o bé mitjançant sol·licitud al Registre del Centre de
Desenvolupament Empresarial CEDEM-Palau Firal de Manresa (C. Castelladral, 5-7 de
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.
4.

Jurat

El Jurat estarà format per:
-

La regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria
Dos tècnics del Servei de Promoció de la ciutat

Podran participar en el Jurat un representant de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central i
un representant de la Federació de Cooperatives de treball associat de Catalunya
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Si es creu convenient per part de l’Ajuntament de Manresa podran participar en el jurat un o
dos representants externs, per a una millor valoració dels projectes.
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis.
El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant la jornada final del programa durant el mes de
maig de 2018.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre
el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els
requisits i les condicions establertes en aquestes bases.
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i
facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores
dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans
especificada.

5.

Premis

A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa
Categoria Batxillerat i Cicles Formatius:
Premi millor idea empresarial: 300€
Accèssit millor idea empresarial: 150€
Categoria Batxillerat:
Premi millor pla de viabilitat: :300€
Accèssit millor pla de viabilitat: 150€
Premis especials (categoria Batxillerat i Cicles Formatius):
Premi al projecte més innovador: 100€
Premi al projecte més ben treballat: 100€
Premis de l’economia social i cooperativa (categoria Batxillerat i Cicles Formatius):
A atorgar per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
Premi al projecte amb més impacte positiu * (relacionat amb els valors de
l’economia social i solidària): 100€
A atorgar per la Federació de Cooperatives de treball Associat de Catalunya
Premi al millor projecte cooperatiu *: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol
cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de
Catalunya.
*Aquests premis seran valorats directament per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i
per la Federació de Cooperatives de treball associat de Catalunya i lliurats per aquestes
entitats directament als guanyadors, sense intervenció ni responsabilitat de l’Ajuntament de
Manresa
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Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
6.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents:
Es valorarà els diferents conceptes del 1 al 10, fent la mitja en cada apartat. A continuació
s’especifiquen els criteris que es tindran en compte per a la valoració:
Criteris de valoracions
A- Presentació (30% sobre total)
Estructura (introducció, desenvolupament i resultats)
Ús adequat de la llengua (faltes ortografia...)
Capacitat de síntesi
Presentació formal escrita
Logotip coherent amb servei o producte
Maqueta, anuncis, díptics...
B- Innovació (10% sobre el total)
Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el territori
o unes millores competitives dels existents)
Resposta a una necessitat
C- Desenvolupament (50% sobre el total)
Descripció del producte o servei
Procés de producció o prestació de servei (model de negoci)
Anàlisi DAFO
Preu coherent (viabilitat comercial)
Mercat on es dirigeix
Perfil clients
Competidors
Promoció i publicitat:
50% de la valoració és la descripció del pla de comunicació i la resta del
50% els materials que acompanyen i la seva relació amb el
producte/servei: díptics, vídeos anuncis, power point...
Organització i recursos humans
Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat
D- Pla econòmic financer (1) (Màxim 40 punts addicionals sobre el total)
Inversions necessàries
Recursos econòmics disponibles
Càlcul punt mort (despeses fitxes i variables)
Pèrdues i guanys
E- Impacte positiu (10% sobre el total)
Impacte en el territori (contribució del projecte en el desenvolupament del
territori on es desenvolupa)
Impacte mediambiental (quin impacte genera el projecte en el medi
ambient)
Organització democràtica i participativa (si es tracta d’un projecte
col·lectiu on les persones que hi formen part tenen capacitat de decidir)
Distribució dels excedents (valoració si els beneficis de l’activitat
econòmica es destinen al creixement del propi projecte i a d’altres
projectes amb un impacte positiu o si es destinen, principalment, a la
redistribució entre els socis)
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(1) Aquest criteri de valoració només s’aplicarà en la categoria de Pla de viabilitat i al premi
al projecte amb més impacte positiu.
Resultarà guanyadora la idea empresarial (A+B+C+E) i el pla de viabilitat (A+B+C+D+E) que
rebi més puntuació:



Premi millor idea empresarial: A+B+C+E
Premi millor pla de viabilitat: A+B+C+D+E

Premis especials:
 Premi al projecte més innovador: B
 Premi al projecte més ben treballat: A
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la millor idea
empresarial i millor pla d’empresa i els seus corresponents accèssits.
Premis d’economia social i cooperativa:


Premi al projecte amb més impacte positiu (Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central): E(30%)+A(10%)+B(10%)+C(30%) +D(20%)
Es ponderarà de manera diferent, tenint en compte els valors de l’economia
social i solidària i serà compatible amb la resta de premis.



Premi al millor projecte cooperatiu (Federació de Cooperatives de Treball
Associat de Catalunya) : A+B+C+D+E
Per aquelles propostes on l'organització i recursos humans es prevegin sota la
fórmula d'empresa cooperativa, i conseqüentment el projecte haurà d’estar
alineat amb els valors i principis cooperatius.

7.

Resolució

Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de Manresa,
formularà la corresponent Resolució d’atorgament.
La Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans establerts en
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.
Els treballs no premiats s’hauran d’anar a recollir al CEDEM a partir de l’1 de juny i fins al 30 de
setembre de 2018. Els treballs que no s’hagin recollit durant aquest període podran ser
destruïts.
8.

Propietat intel·lectual

Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot el termini de
vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els drets de reproducció total i
parcial i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant
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gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients,
incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0.
9.

Protecció de dades

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de
l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.
10.

Publicitat

L’Ajuntament i els guanyadors 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.
11.

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.”

Es fa constar que durant el debat d’aquest punt es reincorporen a la sessió la
senyora Àuria Caus Rovira del GMCDC i el senyor Jordi Masdeu Valverde del
GMCUP.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=5131.0&endsAt=6038.0

L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel
Davins Pey), 3 vots negatius (3 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPSC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Felip González Martín del GMPSC es trobava fora de
la sala en el moment de la votació.

5.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut
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5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’impuls i dinamització de la Taula
de Salut Mental de Manresa.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Salut, de 5 d’abril de
2018, que es transcriu a continuació.
“Fets
1. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut mental es defineix
com un “estat de benestar en el qual l’individu és conscient de les seves
pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de
forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva
comunitat”.
2. L’atenció a les problemàtiques de salut mental ha esdevingut un dels elements
centrals de la salut pública. Per prevalença, càrrega de malaltia i complexitat en
el seu abordatge, on estan implicats molts sectors i agents, suposa un gran
repte i la necessitat d’un treball transversal i coordinat en el territori.
3. Els trastorns mentals poden tenir repercussions i incidir tant a nivell personal,
familiar com social. Són alteracions de tipus emocional, cognitiu i/o del
comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són
l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la
sensació, l’aprenentatge, el llenguatge, etc, que dificulta l’adaptació de la
persona a l’entorn cultural i social on viu i crea alguna forma de malestar
subjectiu.
4. És important atendre la salut mental de forma global, donant resposta tant a les
problemàtiques més lleus com a les més greus. Les accions han d’estar
adreçades a la prevenció, la promoció i a l’atenció integral.
5. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 16 de novembre de 2017, va aprovar
l’acord de desenvolupar actuacions de sensibilització i prevenció entorn a la
importància de la salut mental a la nostra ciutat.
6. Marc conceptual i competencial
La Taula de Salut Mental de MANRESA es constitueix com un espai de
coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut
mental al municipi de MANRESA amb la finalitat de definir accions de millora a
nivell local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori.
S’emmarca en les propostes i eixos estratègics que es plantegen des de
diferents marcs autonòmics, entre ells el Pla Director de Salut Mental i
Addiccions, el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, i el Pla Inter
departamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària i el Pla Municipal de
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Salut. En ells s’assenyala la importància del treball transversal entre àmbits i
dispositius, la implicació i participació de les persones afectades i de les seves
famílies.
Mitjançant la participació activa de tots els agents es decideixen quins són els
objectius a treballar i la metodologia a emprar.
Les Taules de Salut Mental es creen amb el suport de la Federació de Salut
Mental Catalunya, i a partir d’aquesta Federació i conjuntament amb
l’associació Activament Catalunya Central, es va fer arribar la proposta a
l’Ajuntament de Manresa i Fundació Althaia per impulsar conjuntament una
Taula de Salut Mental a Manresa.
A partir d’aquí es va valorar la necessitat de crear un espai d’aquestes
característiques amb àmbit territorial municipal per oferir un espai de treball en
xarxa en l’àmbit de la salut mental des del nostre territori.
7. Objectiu general
Posar en funcionament un espai de reflexió, coordinació i col·laboració entre
els recursos de salut mental de Manresa per tal de promocionar l’atenció
integral de la salut mental dels seus ciutadans.
8. Objectius específics
Els objectius específics es prioritzaran i definiran en el Pla d’Acció Anual fent
referència als següents eixos d’intervenció:
A. Coneixement i xarxa
- Incrementar el treball en xarxa de tots els agents implicats en salut mental
que permeti una millor detecció, coordinació i atenció a les necessitats del
territori.
B. Educació i sensibilització
- Desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental.
- Fomentar accions de lluita contra l’estigma en salut mental.
C. Promoció de polítiques
- Promoure la creació de programes i serveis adreçats a la integració
comunitària de les persones amb un trastorn mental i les seves famílies.
- Posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la
salut mental en l’agenda política del territori.
9. Composició i organització de la Taula
La Taula queda constituïda amb representants de:
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-

Althaia. Xarxa assistencial universitària de Manresa
Fundació Ampans
Mutuam
Fundació Germà Tomàs Canet
Fundació Cots
Consell Comarcal Bages
ICS
Federació de Salut Mental Catalunya
Centre de Recursos en trastorns de l’espectre autista de la Catalunya
Central
Associació Salut Mental del Bages
ActivaMent Catalunya Associació
Agència de Salut Pública de Catalunya
CatSalut. Servei Català de la Salut
Ajuntament de Manresa

La Taula està estructurada en quatre nivells de participació: Coordinació, Grup
Motor, Grups de Treball i Mesa Institucional.
La Mesa institucional estarà formada per la representació política de
l’administració local, comarcal, Diputació i la representació territorial de la
Generalitat de Catalunya de la conselleria de Salut, i es reunirà un mínim de
dos cops a l’any.
La coordinació de la taula s’assumirà de forma rotativa entre les entitats del
Grup Motor, grup que estarà constituït per un nombre més reduït d’entitats i que
té com a finalitat dinamitzar i mantenir el funcionament de la Taula.
10. En data 5 d’abril de 2018 la cap del Servei d’Acció i Cohesió Social va emetre
un informe favorable sobre els següents punts:


posar en marxa i dinamitzar, per part de l’Ajuntament, la Taula de Salut
Mental de Manresa, promoguda pel Grup Motor, integrat pel propi
Ajuntament, l’Associació Activament Catalunya Central, la Federació de
Salut Mental Catalunya, AMPANS i ALTHAIA



promoure l’adhesió de totes les entitats i institucions vinculades a l’àmbit de
la salut mental del territori, així com subscriure la seva pròpia adhesió

Fonaments de dret
1. L’article 6.3 de la Llei 18/2009, de salut pública, disposa que són prestacions
en matèria de salut pública:
o) La promoció de la salut mental de la població i la prevenció dels factors de risc en
aquest àmbit
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2. Els articles 66.3 i) i 71.1 e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, i 25.2 j) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, estableixen que els ens locals poden
participar en la gestió de l’atenció primària de la salut així com també poden
exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions
públiques i, en particular, les relatives a la sanitat.
3. L’article 68 de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, disposa que
els ajuntaments han de promoure activitats i prestar els serveis per satisfer les
necessitats de la comunitat veïnal.
4. L’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques, disposa que no tenen la consideració de convenis
els protocols generals d’actuació o instruments similars que comportin meres
declaracions d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les
Administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre
que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
5. En el mateix sentit, l’article 108.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i
procediment administratiu de les administracions públiques catalanes estableix
que els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter
programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels
quals no és susceptible de ser exigit jurídicament, són considerats protocols,
amb independència de la seva denominació.
Tenint en compte els informes emesos per la cap del Servei d’Acció i Cohesió social,
de data 5 d’abril de 2018, i per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport
Jurídic de la mateixa data, com a regidora delegada de Salut, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. POSAR EN MARXA I DINAMITZAR, per part de l’Ajuntament, la Taula de
Salut Mental de Manresa, promoguda pel Grup Motor, integrat pel propi
Ajuntament, l’Associació Activament Catalunya Central, la Federació de Salut
Mental Catalunya, AMPANS i ALTHAIA.
2. PROMOURE l’adhesió de totes les entitats i institucions vinculades a l’àmbit de
la salut mental del territori, així com subscriure la seva pròpia adhesió.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=6038.0&endsAt=6426.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, amb la incorporació de l’esmena “in
voce” al punt 9. Composició i organització de la Taula, en el sentit que on diu:
“Ajuntament de Manresa”, ha de dir: “Ajuntament de Manresa amb representants
de tots els grups municipals i el regidor no adscrit”, a petició del GMPSC en la
Junta de Portaveus, i el ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i,
per tant, es declara acordat el següent:
“Fets
1. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut mental es defineix
com un “estat de benestar en el qual l’individu és conscient de les seves
pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de
forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva
comunitat”.
2. L’atenció a les problemàtiques de salut mental ha esdevingut un dels elements
centrals de la salut pública. Per prevalença, càrrega de malaltia i complexitat en
el seu abordatge, on estan implicats molts sectors i agents, suposa un gran
repte i la necessitat d’un treball transversal i coordinat en el territori.
3. Els trastorns mentals poden tenir repercussions i incidir tant a nivell personal,
familiar com social. Són alteracions de tipus emocional, cognitiu i/o del
comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són
l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la
sensació, l’aprenentatge, el llenguatge, etc, que dificulta l’adaptació de la
persona a l’entorn cultural i social on viu i crea alguna forma de malestar
subjectiu.
4. És important atendre la salut mental de forma global, donant resposta tant a les
problemàtiques més lleus com a les més greus. Les accions han d’estar
adreçades a la prevenció, la promoció i a l’atenció integral.
5. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 16 de novembre de 2017, va aprovar
l’acord de desenvolupar actuacions de sensibilització i prevenció entorn a la
importància de la salut mental a la nostra ciutat.
6. Marc conceptual i competencial
La Taula de Salut Mental de MANRESA es constitueix com un espai de
coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut
mental al municipi de MANRESA amb la finalitat de definir accions de millora a
nivell local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori.
S’emmarca en les propostes i eixos estratègics que es plantegen des de
diferents marcs autonòmics, entre ells el Pla Director de Salut Mental i
Addiccions, el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, i el Pla Inter
departamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària i el Pla Municipal de
Salut. En ells s’assenyala la importància del treball transversal entre àmbits i
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dispositius, la implicació i participació de les persones afectades i de les seves
famílies.
Mitjançant la participació activa de tots els agents es decideixen quins són els
objectius a treballar i la metodologia a emprar.
Les Taules de Salut Mental es creen amb el suport de la Federació de Salut
Mental Catalunya, i a partir d’aquesta Federació i conjuntament amb
l’associació Activament Catalunya Central, es va fer arribar la proposta a
l’Ajuntament de Manresa i Fundació Althaia per impulsar conjuntament una
Taula de Salut Mental a Manresa.
A partir d’aquí es va valorar la necessitat de crear un espai d’aquestes
característiques amb àmbit territorial municipal per oferir un espai de treball en
xarxa en l’àmbit de la salut mental des del nostre territori.
7. Objectiu general
Posar en funcionament un espai de reflexió, coordinació i col·laboració entre
els recursos de salut mental de Manresa per tal de promocionar l’atenció
integral de la salut mental dels seus ciutadans.
8. Objectius específics
Els objectius específics es prioritzaran i definiran en el Pla d’Acció Anual fent
referència als següents eixos d’intervenció:
D. Coneixement i xarxa
- Incrementar el treball en xarxa de tots els agents implicats en salut mental
que permeti una millor detecció, coordinació i atenció a les necessitats del
territori.
E. Educació i sensibilització
- Desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental.
- Fomentar accions de lluita contra l’estigma en salut mental.
F. Promoció de polítiques
- Promoure la creació de programes i serveis adreçats a la integració
comunitària de les persones amb un trastorn mental i les seves famílies.
- Posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la
salut mental en l’agenda política del territori.
9. Composició i organització de la Taula
La Taula queda constituïda amb representants de:
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-

Althaia. Xarxa assistencial universitària de Manresa
Fundació Ampans
Mutuam
Fundació Germà Tomàs Canet
Fundació Cots
Consell Comarcal Bages
ICS
Federació de Salut Mental Catalunya
Centre de Recursos en trastorns de l’espectre autista de la Catalunya
Central
Associació Salut Mental del Bages
ActivaMent Catalunya Associació
Agència de Salut Pública de Catalunya
CatSalut. Servei Català de la Salut
Ajuntament de Manresa amb representants de tots els grups municipals i el
regidor no adscrit.

La Taula està estructurada en quatre nivells de participació: Coordinació, Grup
Motor, Grups de Treball i Mesa Institucional.
La Mesa institucional estarà formada per la representació política de
l’administració local, comarcal, Diputació i la representació territorial de la
Generalitat de Catalunya de la conselleria de Salut, i es reunirà un mínim de
dos cops a l’any.
La coordinació de la taula s’assumirà de forma rotativa entre les entitats del
Grup Motor, grup que estarà constituït per un nombre més reduït d’entitats i que
té com a finalitat dinamitzar i mantenir el funcionament de la Taula.
10. En data 5 d’abril de 2018 la cap del Servei d’Acció i Cohesió Social va emetre
un informe favorable sobre els següents punts:


posar en marxa i dinamitzar, per part de l’Ajuntament, la Taula de Salut
Mental de Manresa, promoguda pel Grup Motor, integrat pel propi
Ajuntament, l’Associació Activament Catalunya Central, la Federació de
Salut Mental Catalunya, AMPANS i ALTHAIA



promoure l’adhesió de totes les entitats i institucions vinculades a l’àmbit de
la salut mental del territori, així com subscriure la seva pròpia adhesió

Fonaments de dret
1. L’article 6.3 de la Llei 18/2009, de salut pública, disposa que són prestacions
en matèria de salut pública:
o) La promoció de la salut mental de la població i la prevenció dels factors de risc en
aquest àmbit
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2. Els articles 66.3 i) i 71.1 e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, i 25.2 j) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, estableixen que els ens locals poden
participar en la gestió de l’atenció primària de la salut així com també poden
exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions
públiques i, en particular, les relatives a la sanitat.
3. L’article 68 de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, disposa que
els ajuntaments han de promoure activitats i prestar els serveis per satisfer les
necessitats de la comunitat veïnal.
4. L’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques, disposa que no tenen la consideració de convenis
els protocols generals d’actuació o instruments similars que comportin meres
declaracions d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les
Administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre
que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
5. En el mateix sentit, l’article 108.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i
procediment administratiu de les administracions públiques catalanes estableix
que els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter
programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels
quals no és susceptible de ser exigit jurídicament, són considerats protocols,
amb independència de la seva denominació.
Tenint en compte els informes emesos per la cap del Servei d’Acció i Cohesió social,
de data 5 d’abril de 2018, i per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport
Jurídic de la mateixa data, com a regidora delegada de Salut, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. POSAR EN MARXA I DINAMITZAR, per part de l’Ajuntament, la Taula de
Salut Mental de Manresa, promoguda pel Grup Motor, integrat pel propi
Ajuntament, l’Associació Activament Catalunya Central, la Federació de Salut
Mental Catalunya, AMPANS i ALTHAIA.
2. PROMOURE l’adhesió de totes les entitats i institucions vinculades a l’àmbit de
la salut mental del territori, així com subscriure la seva pròpia adhesió.”
Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement del dictamen 6.1.1, el senyor
Jordi Garcés Casas del GMCUP s’absenta de la sala.

6.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ
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6.1

Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

6.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la representació
municipal a determinats Consells Escolars de centres de titularitat
municipal i Consells de Participació de Llars d’infants de titularitat de la
Generalitat de Catalunya.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 20
de març de 2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents de fet
La cap del Servei d’Ensenyament Cultura i Esports, amb data 13 de març de 2018, ha
emès un informe en què sol·licita que s’efectuïn els tràmits per a substituir la Tècnica
d’Ensenyament, senyora Elisabet Tudó Rialp, com a representant municipal a
determinats consells escolars de les llars d’infants públiques de Manresa i de titularitat
de la Generalitat de Catalunya, per les persones següents:
Consells escolars de llars d’infants de titularitat municipal
Llar d’infants La Llum
Abans titular: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Lluïsa Solé Rivera
Llar d’infants Bressolvent
Abans suplent: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Cristina Martín Valbuena
Consells escolars llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya
Llar d’infants L’Espurna
Abans titular: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Rosa Barrull Venteo
Llar d’infants Picarol
Abans suplent: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Justina Zapata Arcos

El secretari general, amb data 16 de març de 2018, d’acord amb allò que disposa
l'article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, ha emès
un informe en què proposa que l’òrgan municipal competent adopti l’acord de modificar
l’acord de designar representants municipals a determinats Consells escolars de llars
d’infants municipals i de Consells de participació de llars d’infants de la Generalitat de
Catalunya

Consideracions legals
Article 38.c) del Reial decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix la competència plenària per al nomenament de representants de la
Corporació en tota classe d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.
Article 53.1.k) 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.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
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ACORD:
1.

Modificar la representació municipal a determinats Consells Escolars de centres
de titularitat municipal i a determinats Consells de Participació de Llars d’infants
de titularitat de la Generalitat de Catalunya, la composició dels quals quedarà
integrada per les persones següents:

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL
Llars d’Infants municipals
La Llum

Titular: Lluïsa Solé Rivera
Suplent: Justina Zapata Arcos

Bressolvent

Titular: Justina Zapata Arcos
Suplent: Cristina Martín Valbuena

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Espurna

Titular: Rosa Barrull Venteo
Suplent: Justina Zapata Arcos

El Picarol

Titular: Cristina Martín Valbuena
Suplent: Justina Zapata Arcos

2.

Comunicar aquest acord a les Llars d’infants esmentades, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.”

El secretari presenta l’esmena al dictamen 6.1.1 del regidor delegat d’Hisenda i
Organització, de 18 d’abril de 2018, que es transcriu a continuació.
“En data 13 de març de 2018, la cap del Servei d’Ensenyament Cultura i Esports, va
emetre un informe en què sol·licitava que s’efectuessin els tràmits per a substituir la
Tècnica d’Ensenyament, senyora Elisabet Tudó Rialp, com a representant municipal
als consells escolars de les llars d’infants públiques de Manresa i de titularitat de la
Generalitat de Catalunya següents:
En aquest sentit es va elaborar el dictamen corresponent per part de la regidoria
delegada d’Hisenda i Organització, en què la representació municipal quedava
integrada per les persones següents:
La Llum

Titular: Lluïsa Solé Rivera
Suplent: Justina Zapata Arcos

Bressolvent

Titular: Justina Zapata Arcos
Suplent: Cristina Martín Valbuena
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L’Espurna

Titular: Rosa Barrull Venteo
Suplent: Justina Zapata Arcos

El Picarol

Titular: Cristina Martín Valbuena
Suplent: Justina Zapata Arcos

Atès que amb data 17 d’abril de 2018 ha estat presentat un nou informe en què la cap
de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, manifesta que la senyora Lluïsa Solé
Rivera, per raons d’organització interna i d’acord amb l’organigrama funcional de
l’Ajuntament, no pot assumir les funcions de representativitat municipal a la Llar
d’infants La Llum, i proposa que s’esmeni el Dictamen aprovat per la Comissió
informativa d’Hisenda i Governació amb data 11 d’abril de 2018, de forma que la titular
sigui la senyora Justina Zapata Arcos i la suplent la senyora Sílvia Saura Villar.
Es proposa esmenar el dictamen de manera que la representació al Consell Escolar
de la Llar d’Infants La Llum, tingui la composició següent:

Titular: Justina Zapata Arcos
Suplent: Sílvia Saura Villar”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=6426.0&endsAt=6599.0

L’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.1 amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC) i 9 abstencions (2 GMCUP,
3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i per tant, es declara
acordat:
“Antecedents de fet
La cap del Servei d’Ensenyament Cultura i Esports, amb data 13 de març de 2018, ha
emès un informe en què sol·licita que s’efectuïn els tràmits per a substituir la Tècnica
d’Ensenyament, senyora Elisabet Tudó Rialp, com a representant municipal a
determinats consells escolars de les llars d’infants públiques de Manresa i de titularitat
de la Generalitat de Catalunya, per les persones següents:
Consells escolars de llars d’infants de titularitat municipal
Llar d’infants La Llum
Llar d’infants Bressolvent
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Abans titular: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Lluïsa Solé Rivera
Abans suplent: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Cristina Martín Valbuena
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Consells escolars llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya
Llar d’infants L’Espurna
Llar d’infants Picarol

Abans titular: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Rosa Barrull Venteo
Abans suplent: Elisabet Tudó Rialp
Substitueix:
Justina Zapata Arcos

El secretari general, amb data 16 de març de 2018, d’acord amb allò que disposa
l'article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, ha emès
un informe en què proposa que l’òrgan municipal competent adopti l’acord de modificar
l’acord de designar representants municipals a determinats Consells escolars de llars
d’infants municipals i de Consells de participació de llars d’infants de la Generalitat de
Catalunya
Consideracions legals
Article 38.c) del Reial decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix la competència plenària per al nomenament de representants de la
Corporació en tota classe d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.
Article 53.1.k) 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.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. Modificar la representació municipal a determinats Consells Escolars de
centres de titularitat municipal i a determinats Consells de Participació de Llars
d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya, la composició dels quals
quedarà integrada per les persones següents:
CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL
Llars d’Infants municipals
La Llum

Titular: Justina Zapata Arcos
Suplent: Sílvia Saura Villar

Bressolvent

Titular: Justina Zapata Arcos
Suplent: Cristina Martín Valbuena

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Espurna

Titular: Rosa Barrull Venteo
Suplent: Justina Zapata Arcos

El Picarol

Titular: Cristina Martín Valbuena
Suplent: Justina Zapata Arcos

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

57

Comunicar aquest acord a les Llars d’infants esmentades, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.”

2.

Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement d’aquest punt el regidor
senyor José Antonio Sierra Grande del GMDM, s’absenta de la sala de plens.

6.1.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució de la representant
municipal a la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa d’Arxius
Municipals de la Diputació de Barcelona.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 22
de març de 2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents de fet
L’any 2003 es va constituir la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) com a instrument de
col·laboració de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la correcta gestió del
patrimoni documental local i per donar suport als ajuntaments majors de 10.000
habitants que en tenen l'obligació legal.
Mitjançant escrit de data 19 de març de 2008 l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar
l’adhesió de l’Arxiu Municipal a la Xarxa d’Arxius Municipals.
Per acord del Ple de la corporació, de 21 de juliol de 2008, es va aprovar la minuta de
conveni per fer efectiva l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa, en representació de
l’Arxiu Municipal de Manresa, a la Xarxa d’Arxius Municipals, i es va nomenar la
senyora Immaculada Comes Bosch, responsable de l’Arxiu Municipal, com a membre
de la Comissió Tècnica Assessora.
Com a conseqüència de la jubilació recent de la senyora Immaculada Comes Bosch,
cal designar nou representant a l’esmentada comissió.
El secretari general, amb data 20 de març de 2018, d’acord amb allò que disposa
l'article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, ha emès
un informe en què proposa que l’òrgan municipal competent adopti acord per substituir
la representant municipal designada a la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa
d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Consideracions legals
Article 38.c) del Reial decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix la competència plenària per al nomenament de representants de la
Corporació en tota classe d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.
Article 53.1.k) 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.

58

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
1.

Designar com a representant municipal a la Comissió Tècnica Assessora de la
Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona el senyor Aram Magrins
Gol, Tècnic d’Arxiu, en substitució de la senyora Immaculada Comes Bosch que
ha causat baixa per jubilació.

2.

Comunicar aquest acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, per al seu coneixement i als efectes oportuns.”

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=6599.0&endsAt=6684.0

L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC i 3 GMPSC), i 5 abstencions (2 GMCUP, 2 GMC’s
i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

6.1.3. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 3/2018, dins el pressupost municipal vigent.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 3/2018, consten les propostes
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de despeses, les
quals no poden demorar-se fins l’exercici 2019, i de les quals no existeix suficient
crèdit al pressupost vigent.
Aquestes propostes són les següents:
Serveis del Territori: proposta de modificació de 21 de març de 2018 d’import
1.100,00 euros.
Servei d’Organització i Recursos Humans: proposta de modificació de data 5
de març de 2018 d’import 4.000,00 euros.
Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris, 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.
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 19 d’abril de 2018

59

PRESSUPOST DE DESPESES
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
4.000,00

BAIXES
4.000,00
1.100,00

1.100,00

5.100,00

5.100,00

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 crèdits extraordinaris, 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. 3/2018 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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“
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=6684.0&endsAt=6772.0

L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 8 abstencions (2 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s
i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
A l’entrar en el coneixement d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor José
Antonio Sierra Grande del GMDM.

6.1.4. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de
reposició presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició
de contribucions especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre
els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau
Sabater i Manuel Ignasi Vallès), per una finca situada al carrer Flor de Lis.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació.
“XXX, amb NIF XX, presenta recurs de reposició contra la notificació de l’acord
d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge
Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau
Sabater i Manuel Ignasi Vallés),per la finca situada al C de FLOR DE LIS 5 amb ref.
Cadastral 2411011DG0221A0001GK .
Vist l’informe emès per la cap de la Secció de Gestió Tributària i Inspecció:
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“L’interessat al•lega:
1. Que les obres no representen un benefici per a la seva finca
2. Que part del Passatge que s’urbanitza és de titularitat privada
3. Que la part del Passatge entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer
s’hauria d’haver urbanitzat a càrrec d’un dels propietaris del Passatge.
En relació a la primera de les al·legacions esmentades, l’acord concret d’ordenació i
imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge Burés, entre els
carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i
Manuel Ignasi Vallés), justifica l’existència de benefici especial:
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del TRLHL, constitueix el fet
imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o
d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres
públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, por les
entitats respectives.
Per tant, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. El PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BURÉS ENTRE ELS CARRERS FLOR DE LIS I MOSSÈN
SERAPI FERRER té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en
l’art. 29 del TRLHL.
Segons es desprèn de la memòria del projecte,
La situació actual del Passatge és d’una plataforma a un sol nivell de terra amb trams
de vorera de formigó. L’enllumenat públic és insuficient i no compleix cap normativa
d’eficiència energètica i de contaminació lumínica. La xarxa elèctrica només disposa
d’una línia aèria que alimenta una única escomesa. La resta de serveis soterrats són
inexistents. Els accessos existents són per a persones i vehicles, per la part posterior
de les cases; degut a la sinuositat del terreny cada accés té una cota relativa diferent
segons la cota del terrenys actual.
S’ha projectat la pavimentació de tot el passatge amb plataforma única. També es
preveu soterrar la xarxa elèctrica aèria existent i estendre nova xarxa de
telecomunicacions. Pel que fa a l’enllumenat públic es preveu la col·locació de
lluminàries a façana. Finalment, es senyalitzarà el passatge i es col·locarà el mobiliari
urbà que permeti la seva amplada.
Aquesta configuració dels serveis a implantar i a ampliar constitueix el fet imposable
del tribut atès que part de les actuacions són nous serveis (pavimentació, nova estesa
de xarxa elèctrica soterrada, nova xarxa de telecomunicacions, mobiliari urbà i
senyalització) per tant plenament constitutius del fet imposable d’acord amb l’article 28
TRLHL.
D’altra banda, una altra part de les actuacions (enllumenat públic en façana) amplia de
manera quantitativa i qualitativa el servei d’enllumenat, absolutament obsolet i
amortitzat i fora de normativa. En aquest cas també es dona plenament la
concurrència del fet imposable. [../..]
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La base imposable de les Contribucions Especials està constituïda, com a màxim, pel
90% del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment
o ampliació dels serveis i amb independència de les Contribucions Especials que
puguin imposar altres Administracions Públiques per la part de l'obra que les mateixes
suportin.
Si el límit màxim de la base imposable és, segons s’ha indicat del 90 %, cal pensar
que aquest límit ha de ser operatiu per a aquella situació més favorable als interessos
del contribuent, és a dir, que li representi el màxim de benefici, com resultaria de
l’execució d’una nova obra d’urbanització que mutaria un sòl sense cap possibilitat
d’edificació per no reunir la condició jurídica de solar, el convertiria en solar i, per tant,
en edificable.
Per aquest motiu, i considerant l’estat actual del passatge, pavimentat amb terra i
transitable a peu i amb vehicle, i en el que els accessos que existeixen són de
vianants i de vehicles però són per la façana posterior de les cases unifamiliars.
S’estima que, en funció del benefici obtingut pels contribuents, el percentatge del cost
de les obres d’urbanització a repercutir-se als veïns, pot limitar-se al 50% del cost que
l'Ajuntament suporti per la realització de les obres, donat que per una part l’ús del
passatge és quasi exclusiu dels veïns, però per altre part les finques donen façana a
d’altres carrers. La profunditat edificable, és edificable en planta baixa fins a façana
amb el passatge, permet, però un ús potencial o real dels serveis de nou establiment o
ampliació. [../..]
Les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats per
les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient, colindants amb el
passatge on es realitzaran les obres i corresponen a l’illa cadastral 24110.

Els articles 28 i 29 que s’esmenten del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals, disposen:
Article 28. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció pel subjecte passiu d'un
benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres
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públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats
respectives
Article 29. Obres i serveis públics locals.
1. Tenen la consideració d'obres i serveis locals:
a) Els que duguin a terme les entitats locals dins l'àmbit de les seves competències per
complir les finalitats que els estiguin atribuïdes, a excepció de les que executin a títol de
propietaris dels seus béns patrimonials.
b) Els que duguin a terme aquestes entitats per haver-los estat atribuïts o delegats per
altres entitats públiques i aquells la titularitat dels quals hagin assumit d'acord amb la Llei.
c) Els que duguin a terme altres entitats públiques, o els concessionaris d'aquests, amb
aportacions econòmiques de l'entitat local.
2. No perden la consideració d'obres o serveis locals els inclosos al paràgraf a) de l'apartat
anterior, encara que siguin realitzats per organismes autònoms o societats mercantils el
capital social dels quals pertanyi íntegrament a una entitat local, per concessionaris amb
aportacions de l'entitat local o per associacions de contribuents.
3. Les quantitats recaptades per contribucions especials només es poden destinar a sufragar
les despeses de l'obra o del servei per raó del qual s'hagin exigit.

Queda acreditat a l’expedient que la finca de referència obté un benefici especial per
l’execució de les obres d’urbanització del Passatge Burés.
En relació a la segona de les al·legacions, el Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions ha informat que els terrenys del passatge Manuel Ignasi Vallès estan inscrits a
l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa,
amb el núm. de fitxa 1.1.B.326 (Passatge Burés), amb l’àmbit que es grafia, i que inclou
la franja de terreny que la recurrent manifesta que és de la seva propietat:
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Consta, doncs, la titularitat pública del passatge Manuel Ignasi Vallés, i per tant es
proposa desestimar aquesta al·legació.
En relació a la tercera al·legació, la TGM del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària ha
emès l’informe següent:
De conformitat amb l’art. 28 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, el fet imposable de
les contribucions especials està constituït per l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici
o un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres
públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local.
Segons l’art. 29 del TRLRHL tenen la consideració d’obres i serveis locals, entre d’altres,
les que realitzin les entitats locals dins de l’àmbit de les seves competències per a complir
les finalitats que els estiguin atribuïdes.
La imposició de contribucions especial exigeix, doncs, que les obres i serveis locals a
realitzar entrin dins d’àmbit de les competències dels ens locals i que aquestes obres i
serveis impliquin que els subjectes passius obtinguin un benefici o augment de valors
dels seus béns, amb repartiment equitatiu de quotes entre tots els subjectes passius.
La urbanització, en tant que execució urbanística, és una de les competències pròpies
dels ens locals d’acord amb l’establert a l’art. 25.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 14 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
La urbanització del Passatge Burés a càrrec del propietari de l’edifici d’aparcaments era
una condició de la llicència de construcció de l’edifici, imposada d’acord amb l’establert a
la Llei d’urbanisme i al reglament vigent en el moment de la seva concessió, l’any 1995.
L’incompliment de l’obligació d’urbanitzar de manera simultània a la urbanització
comportava la caducitat de la llicència d’edificació, tal i com així expressament es va
advertir en el document de concessió de la llicència.
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Per tant, l’incompliment de l’obligació d’urbanitzar va tenir conseqüències en la situació
urbanística de la finca, però en cap cas es pot entendre que el Sr. Puig tenia l’obligació
de suportar ell sol el cost final de la urbanització del Passatge ja que cal tenir present que
en dret urbanístic regeix el principi de repartiment equitatiu de beneficis i càrregues (art. 7
i art. 42.2 de la Llei d’urbanisme) que, de no tenir-se en compte, beneficiaria injustament
a la resta de propietaris del Passatge.
Els incompliments urbanístics que es poguessin haver generat en el marc de la llicència
de construcció de l’edifici d’aparcament excedeix l’àmbit de les contribucions especials i
no tenen cap incidència en la potestat d’aquest Ajuntament d’imposar aquest tribut per a
la urbanització del Passatge, si es donen tots els requisits per imposar-lo, com és aquest
el cas.
Amb la imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge es recupera
el benefici especial que concorre en tots els propietaris beneficiats especialment, també
en el Sr. Puig, que amb el pagament de la seva quota complirà d’aquesta manera la seva
obligació d’urbanitzar en la part que li correspon.
Es proposa, doncs, desestimar aquesta al·legació.
Per tot això, considero que s’ha de prendre l’acord de desestimar el recurs de reposició
presentat per XXX amb NIF XX”.
El regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposa l’adopció del següent
ACORD
Desestimar el recurs de reposició presentat per XXX, amb NIF XX, contra la notificació de
l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials per la urbanització del Passatge
Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau
Sabater i Manuel Ignasi Vallés), per la finca situada al C de FLOR DE LIS 5 amb ref.
Cadastral 2411011DG0221A0001GK, en base als fonaments de fet i dret exposats a la
part dispositiva d’aquest dictamen.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=6772.0&endsAt=7040.0

L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots
afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC), i 10 abstencions (1 GMERC, 2 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.
Es fa constar que la senyora Àngels Santolària Morros del GMERC es trobava
fora de la sala en el moment de la votació.
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L’alcalde fa constar tal com es va acordar a la Junta de portaveus, el debat
conjunt i la votació separada dels punts 6.1.5 i 6.1.6 de l’ordre del dia.
6.1.5. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter temporal,
una persona per realitzar les funcions de peó-recepcionista durant el
període vacacional.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 9
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
En aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL), el Ple de la Corporació, en sessió del dia 16
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord de classificació del sector públic local de
Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va quedar adscrit a
l’Ajuntament de Manresa.
En data 6 d’abril de 2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament un escrit del gerent
del Consorci en el qual exposa que la plantilla de producció i manteniment del
Consorci està formada per 3 oficials 1a, 9 oficials 2a i 3 peons. Aquesta plantilla
gestiona totes les infraestructures de tractament del Parc Ambiental de Bufalvent de
dilluns a divendres a 3 torns (matí, tarda i nit) i dissabtes a 2 torns (matí i nit).
Al tractar-se d’un servei públic, cal garantir la correcta prestació dels serveis durant tot
l’any.
Els períodes de vacances del personal de producció i manteniment es distribueixen
amb el doble criteri d’assegurar la màxima disponibilitat de personal per cobrir totes les
necessitats del servei, el que comporta la distribució durant el màxim de mesos de
l’any, i la necessària conciliació de la vida laboral i familiar, permetent que una part de
les vacances puguin realitzar-se en el període de vacances escolars.
Així mateix, posa de manifest que aquest any hi haurà 5 mesos en els quals la plantilla
de personal disponible es veurà considerablement reduïda, mentre que les necessitats
del servei públic que es presta són les mateixes, ja que l’entrada de residus no
presenta estacionalitat durant aquests mesos.
D’acord amb l’informe de data 5 d’abril de 2018, del Cap dels Serveis Tècnics del
Consorci, que acompanya la sol·licitud, es considera necessari poder contractar durant
aquests 5 mesos de menor disponibilitat de personal, un peó – recepcionista que
cobreixi un torn diürn (matí o tarda), permetent així mantenir un peó més amb tasques
de manteniment i producció en les instal·lacions i amb el perfil que s’esmenten en
l’informe tècnic citat.
Per tot això, demana que l’Ajuntament de Manresa autoritzi al Consorci a contractar,
amb caràcter temporal i per un període màxim de 5 mesos, una persona per realitzar
les funcions de peó – recepcionista, prèvia realització del corresponent procés selectiu
que compleixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
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Fonaments de dret
Article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
preveu que excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent
de les administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les
accions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració a la qual s’adscrigui el
Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per
a l’exercici de les funcions esmentades.
Disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013 (LRSAL), que preveu que el personal
al servei dels consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que
prestin els serveis mínims a què es refereix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de els bases del règim local, pot ser integrat pels qui no siguin personal
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants en el consorci. En el mateix sentit, l’article 18.4 dels
estatuts del Consorci.
El Consorci va ser constituït abans de l’entrada en vigor de l’LRSAL i el seu objecte
recau dins l’àmbit dels serveis mínims previstos a l’article 26 de la Llei 7/1985.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Secretaria General, de data 9 d’abril de 2018.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Autoritzar el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a contractar, amb
caràcter temporal i per un període màxim de 5 mesos, una persona per realitzar les
funcions de peó – recepcionista, prèvia realització del corresponent procés selectiu
que compleixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.”
6.1.6. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter interí,
dues places vacants del lloc de treball de Tècnic/a de Grau Mitjà.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 9
d’abril de 2018, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
En aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL), el Ple de la Corporació, en sessió del dia 16
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord de classificació del sector públic local de
Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va quedar adscrit a
l’Ajuntament de Manresa.
En data 6 d’abril de 2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament un escrit del gerent
del Consorci en el qual exposa que a la plantilla del Consorci hi figuren dues places
vacants i no cobertes per personal interí del lloc de treball de tècnic de grau mitjà, i que
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figuren al catàleg de llocs de treball del Consorci, com a personal laboral assimilat al
grup A2. Concretament, posa de manifest la necessitat de contractar dues persones,
una com a Tècnica de Grau Mitjà dels Serveis de Recollida i una com a Tècnica de
Grau Mitjà de Contractació.
Tot i la previsió de la plantilla pel que fa al nombre de places de tècnic de grau mitjà,
durant els darrers anys s’ha intentat no cobrir la totalitat dels llocs de treball previstos
buscant la màxima eficiència possible en la gestió dels serveis del Consorci.
Actualment però, la situació de manca de personal és tant important que comporta la
impossibilitat de donar compliment adequat a les necessitats dels serveis i a la
normativa aplicable, més si es té en compte les noves obligacions derivades tant de la
normativa aplicable a l’àrea d’intervenció com especialment a la de contractació, on la
nova llei de contractes comporta un notable increment dels procediments oberts per la
limitació dels contractes menors, dels procediments d’acord marc, d’elevada
complexitat, relacionats amb els treballs de manteniment de les activitats de
tractament, major complexitat en l’elaboració dels plecs de contractació i increment de
les obligacions derivades de la normativa de transparència.
D’una banda, i pel que fa a la contractació d’un Tècnic de Grau Mitjà dels Serveis de
Recollida, a la sol·licitud s’acompanya informe de data 5 d’abril de 2018, del Cap dels
Serveis Tècnics del Consorci, en el qual es posa de manifest que cal tenir en compte
les previsions de variació en la gestió dels següents serveis:
a) Implantació del nou contracte de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos
que suposarà:




Canvi del sistema de recollida del paper i cartró a tot l’àmbit excepte la
ciutat de Manresa per a la tardor del 2018.
Canvi del sistema de recollida del vidre, el paper i els envasos a càrrega
lateral a Manresa per al 2019-2020.
Implantació d’un sistema de seguiment i control de qualitat del servei.

b) Implantació d’un nou servei de recollida de la fracció resta i la FORM amb control
d’accés als contenidors i identificació d’usuaris. Aquesta prova pilot amb vocació de
consolidar-se i ampliar-se per al 2020-2021 requerirà un seguiment exhaustiu, tant del
servei com del funcionament del sistema de control i identificació.
c) Creació i implantació d’un nou servei de recollida de roba a la via pública per a principis
del 2019.
d) Implantació d’un sistema de seguiment i control de qualitat per al servei de deixalleries a
partir del 2019.
e) Execució del projecte subvencionat per l’Agència de residus de Catalunya d’inversions a
les deixalleries per al foment del programa de reutilització social, a executar durant el 2018
(no prorrogable).
f) Reforç d’alguns dels serveis que actualment ja es donen de suport tècnic als ens
consorciats com són els projecte de reordenació de la contenerització o suport a la
contractació dels servei de recollida de residus.

D’altra banda, i pel que fa a la contractació d’un Tècnic de Grau Mitjà de
Contractació, a la sol·licitud s’acompanya informe de data 5 d’abril de 2018, del Cap
dels Serveis Tècnics del Consorci, en el qual es posa de manifest que l’entrada en
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vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, suposa
canvis en la manera de contractar des de les administracions públiques, com el
Consorci, que comportaran un increment molt important en la càrrega de feina
derivada de la contractació pública que ha de portar a terme el Consorci per complir
íntegrament amb la normativa aplicable.
Així mateix, el Cap dels Serveis Tècnics exposa que el Consorci es troba en un
moment de creixement a la vista dels projectes previstos a curt i mitjà termini, els quals
requeriran tots ells els corresponents tràmits de contractació:
- Licitació del nou servei de recollida selectiva i d’un nou servei per a la seva inspecció i
seguiment.
- Nou servei de recollida de fracció resta i FORM a tres municipis consorciats, incloent
altres serveis derivats (manteniment del sistema de tancament de contenidors i control
d’usuaris, subministrament de bosses compostables, campanya d’implantació i seguiment,
etc…)
- Projecte de planta de transferència de resta i futura planta de tractament.
- Incorporació a l’administració electrònica amb eines de gestió (software) per a
expedients, manteniment, bàscula, facturació, etc…

La càrrega de treball que previsiblement portarà associada la implantació dels nous
projectes i serveis, així com els nous tràmits i requeriments derivats de la normativa
aplicable, no pot ser assumida per l’actual estructura tècnica del Consorci.
Així doncs, d’acord amb els dos informes citats, hi ha la necessitat de procedir a la
incorporació de dues persones, una com a Tècnica de Grau Mitjà dels Serveis de
Recollida i una com a Tècnica de Grau Mitjà de Contractació, per a les tasques i amb
el perfil que s’esmenten en els informes tècnics citats.
Per tot això, demana que l’Ajuntament de Manresa autoritzi al Consorci a contractar,
dues persones per cobrir, interinament i mentre no es procedeixi a la pertinent provisió
amb caràcter fix, les dues places vacants del lloc de treball de tècnic de grau mitjà
existents a la plantilla de personal del Consorci, prèvia realització del corresponent
procés selectiu que compleixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Fonaments de dret
Article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
preveu que excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent
de les administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les
accions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració a la qual s’adscrigui el
Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per
a l’exercici de les funcions esmentades.
Disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013 (LRSAL), que preveu que el personal
al servei dels consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que
prestin els serveis mínims a què es refereix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de els bases del règim local, pot ser integrat pels qui no siguin personal
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants en el consorci. En el mateix sentit, l’article 18.4 dels
estatuts del Consorci.
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El Consorci va ser constituït abans de l’entrada en vigor de l’LRSAL i el seu objecte
recau dins l’àmbit dels serveis mínims previstos a l’article 26 de la Llei 7/1985.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Secretaria General, de data 9 d’abril de
2018.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents
ACORD
Primer. Autoritzar el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a contractar, dues
persones per cobrir, interinament i mentre no es procedeixi a la pertinent provisió amb
caràcter fix, les dues places vacants del lloc de treball de Tècnic/a de Grau Mitjà
existents a la plantilla de personal del Consorci, prèvia realització del corresponent
procés selectiu que compleixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.”
Es fa constar que durant el debat d’aquests punts la senyora Àngels Santolària
Morros del GMERC i el senyor Jordi Garcés Casas del GMCUP es reincorporen a
la sessió.
Les intervencions d’aquests dos punts de l’ordre del dia les podeu consultar a l’enllaç
següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=7040.0&endsAt=7291.0

L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM), i 4 abstencions
(3 GMCUP i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.6 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM), i 4 abstencions
(3 GMCUP i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

7.

PROPOSICIONS

7.1.

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’estudi de la
municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de
Manresa.
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 d’abril de
2018, que es transcriu a continuació.
“
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“
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PSC, de 19 d’abril de 2018, que
es transcriu a continuació.
“

“
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Les intervencions d’aquests dos punts les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=7291.0&endsAt=9955.0

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC a la
proposició 7.1 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple la rebutja per 5 vots
afirmatius (3 GMPSC i 2 GMC’s), 15 vots negatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 5
abstencions (3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey).
L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació i el Ple la rebutja per 6 vots
afirmatius (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM), 15 vots negatius (8 GMCDC i 7
GMERC) i 4 abstencions (3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins Pey).

Es fa constar que les proposicions 7.2, 7.3 i 7.4 s’han debatut al començament
de la sessió, després del coneixement de les Qüestions de Presidència.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=9955.0&endsAt=9960.0

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=9960.0&endsAt=9967.0
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10.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen a les sessions dels dies
6, 13, 20 i 27 de març i 3 d’abril de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern
Local amb caràcter públic núm. 9, del dia 13 de febrer de 2018.

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen a les sessions dels
dies 6, 13, 20 i 27 de març i 3 d’abril de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local
amb caràcter públic núm. 9, del dia 13 de febrer de 2018, 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.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=9967.0&endsAt=9985.0

11.-

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

No se’n formulen.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06228f02f0162beddb53b01
7c?startAt=9985.0

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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