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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

10/2018
15 de novembre de 2018
19.05h a 22.25h
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
9/2018, del dia 18 d’octubre de 2018.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10502, de 26 d’octubre de
2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2018,
dins del Pressupost municipal vigent.-

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10717, de 6 de novembre de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc
dels edificis situats al carrer Hospital núm. 1 i 3 de Manresa.-

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10849, de 8 de novembre de
2018, per la qual es declara emergent la contractació de diferents treballs a
l’edifici situat al carrer Galceran Andreu, núm. 12.-

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10850, de 8 de novembre de
2018, per la qual es declara emergent la contractació d’una grua perquè els
treballadors puguin accedir a l’edifici situat al carrer Galceran Andreu, núm. 12
de Manresa.-

2.5.-

Donar compte de l’informe de la Cap de Secció Juridicoadministrativa de
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de 16 d’octubre de 2018, sobre
homologació dels Plans d’Autoprotecció de les activitats de l’Hospital de Sant
Andreu i de la Residència d’Avis Montblanc.-

2.6.-

Donar compte de l’informe de la Interventora sobre l’article 13.6 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (3r trimestre
2018).-

2.7.-

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
(3r trimestre 2018).-

2.8.-

Donar compte de l’informe de la Interventora sobre els articles 4.1 b) i 16 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre
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3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió
ordinària del Ple de la Corporació dels mesos de gener i febrer de 2019.-

4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta de conveni urbanístic
entre l’Ajuntament de Manresa i Endesa Distribució Elèctrica, SLU, per a la
modificació puntual del POUM de Manresa dins de l’àmbit “Segre”.-

5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 18/2018, dins el pressupost municipal vigent.5.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de
Treball del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament, aprovada
per acord plenari de 18 d’octubre de 2018.-

6.

PROPOSICIONS

6.1.-

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM, de suport a la Moció de
l’ACM i l’AMI a favor de l’absolució dels presos polítics.-

6.2.-

Proposició del Grup Municipal de C’s, per a facilitar el dret de vot als ciutadans
europeus en les eleccions municipals i europees.-

6.3.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP, de suport tècnic i institucional a la
PAICAM Manresa (Plataforma d’Afectades per l’Institut Català d’Avaluacions
Mèdiques).-

6.4.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP, a proposta de l’AMPA de l’Escola
Flama, per a la rehabilitació integral de la cuina de l’Escola Flama, en favor
d’un servei menjador de qualitat per als alumnes del centre.-

7.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
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8.-

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.-

9.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 48, 49, 51 i 52, que corresponen a les sessions dels dies 9, 16, 23 i 30
d’octubre de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic
núm. 46, del dia 25 de setembre de 2018.-

10.-

Donar compte d’un escrit que justifica recepció d’un acord adoptat pel Ple
Municipal.-

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.

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

L’alcalde informa que prèviament a la votació per a l’aprovació de l’esborrany de
l’acta, el senyor Marc Aloy Guàrdia ha demanat intervenir.
Seguidament l’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia.
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, manifesta
que en el passat ple del mes d’octubre i arran d’una intervenció del Grup Municipal de
la CUP va expressar el seu rebuig a una manera de fer política basada en la coacció,
la desqualificació i fins i tot l’insult personal. Unes actituds que, malauradament, al llarg
d’aquest mandat han patit alguna vegada la majoria de membres d’aquesta
Corporació.
Diu que la discrepància política i la crítica són sanes i absolutament necessàries en
democràcia, però sempre que es facin des del debat i el respecte cap els altres.
Creu que assenyalar els adversaris com si fossin malfactors, és una manera de fer
injustificable.
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Manifesta que va acabar la seva intervenció insinuant que aquestes actituds tenien
una similitud amb les d’un personatge sinistre de la història, una insinuació fora de lloc
i del tot desafortunada.

Acaba dient que fa uns dies va expressar les seves disculpes personalment als
regidors de la CUP, però voldria que aquestes disculpes constessin en acta i també
fer-les extensives a totes les persones que s’hagin pogut sentir molestes.
Moltes gràcies.

1.1.-

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
9/2018, del dia 18 d’octubre de 2018.-

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=3.0&endsAt=131.0
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
9/2018, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 18 d’octubre 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.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10502, de 26 d’octubre
de 2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
16/2018, dins del 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. 16/2018, 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.
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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 25 de
setembre de 2018 d’import 31.556,00 euros; proposta de modificació de data 15
d’octubre de 2018 d’import 13.400,00 euros.
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esport: proposta de modificació de data 28 de
setembre de 2018 d’import 4.310,00 euros; proposta de modificació de data 6
d’octubre de 2018 d’import 1.938,00 euros; proposta de modificació de data 2
d’octubre de 2018 d’import 13.000,00 euros; proposta de modificació de data 28 de
setembre de 2018 d’import 9.231,00 euros; proposta de modificació de data 25 de
setembre de 2018 d’import 558,00 euros; proposta de modificació de data 15 d’octubre
de 2018 d’import 9.700,00 euros.
.- Servei de Seguretat Ciutadana: proposta de modificació de data 8 d’octubre de 2018
d’import 1.000,00 euros.
.- Servei de Suport a l’Alcaldia i Presidència: proposta de modificació de data 2
d’octubre de 2018 d’import 3.000,00 euros; proposta de modificació de data 22
d’octubre de 2018 d’import 6.963,40 euros.
.- Servei de Territori: proposta de modificació de data 1 d’octubre de 2018 d’import
3.362,50 euros; proposta de modificació de data 17 d’octubre de 2018 d’import
31.300,00 euros.
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: proposta de modificació de data 8 d’octubre de 2018
d’import 9.444,80 euros.
.- Servei de Promoció de la Ciutat: proposta de modificació de data 2 d’octubre de
2018 d’import 4.000,00 euros; proposta de modificació de data 11 d’octubre de 2018
d’import 13.694,00 euros, proposta de modificació de data 24 d’octubre de 2018
d’import 3.018,05 euros.
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=131.0

2.2.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10717, de 6 de novembre
de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’enderroc dels edificis situats al carrer Hospital núm. 1 i 3 de Manresa.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’enderroc dels edificis situats al
carrer Hospital núm. 1 i 3 de Manresa, dicto la resolució següent que es fonamenta en
els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I.

En el tràmit del expedient - LLI.RUI. 2/2015 -, i per l’edificació situada a c.
Hospital, núm.1, el servei tècnic de la secció d’obres (5 de maig de 2015), a
partir de les condicions tècniques de l’edificació i després de valorar les obres
imprescindibles per mantenir les degudes condicions de seguretat i estabilitat,
va estimar i així es va proposar, la consideració de l’edificació en situació de
ruïna tècnica, en haver-se esgotat la capacitat portant de l’estructura,
especialment d’alguns dels seus elements estructurals fonamentals.
En aquella mateixa data, i per idèntics motius, es va proposar també la
consideració de ruïna tècnica de l’edificació veïna situada a c. Hospital, núm.3,
en el tràmit del expedient corresponent - LLI.RUI. 3/2015 -.
Per ambdues edificacions i al ser col.lindants, es va creure oportú proposar
realitzar l’enderroc de manera coordinada i conjunta.
En posterioritat a la instrucció dels dos expedients administratius esmentats, i
encara sense haver resolt la declaració de ruïna per les edificacions,
l’Ajuntament de Manresa, amb el clar objectiu d’enderrocar-les, adquireix
primer la titularitat de la finca c. Hospital núm.1, el dia 26 d’abril de 2016, i
recentment, el 5 d’octubre de 2018, la finca situada a c. Hospital núm.3.
Fruit de la última adquisició de la finca del carrer Hospital 3, es considerà
necessari avaluar l’estat altre cop de les dues edificacions. Resultat de la
inspecció, s’observa el següent:
1) S’ha agreujat considerablement les patologies originals i ja
identificades en l’inici de l’expedient de ruïna.
2) S’observa una fissura vertical en part de la paret estructural de la
caixa d’escala.
3) Es detecten altres fissures en tancaments estructurals.
4) La coberta no és estanca, i per tant, que l’entrada de l’aigua ha
provocat el deteriorament de bigues de fusta dels forjats.
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II.

L’informe del Cap del Servei d’Urbanisme proposa que l’Ajuntament de
Manresa executi les actuacions d’enderroc necessàries de forma imminent,
amb caràcter d’emergència, per garantir la seguretat amb afectació directa a la
via pública que afecta aquestes finques, i adjudiqui els treballs a l’entitat
mercantil RAIMOLCONS, SL, (CIF B-65.765.125) amb domicili a la Ctra. dels
Molins núm. 1 de Rajadell, per un import pendent de determinar.

III.

L’actuació consisteix en els treballs propis de l’enderroc, les instal·lacions
auxiliars que resultin imprescindibles disposar sobre la via pública i l’assumeix
de tècnic competent que efectuï el control i seguiment de l’execució de
l’enderroc. La coordinació de l’execució amb els serveis tècnics municipals,
s’establiran les condicions finals de les mitgeres al descobert i del solar,
resultants de l’enderroc, i les afectacions pertinents a la via pública.

IV.

La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en què conclou que a
la vista del risc per a la seguretat de les persones i béns, s’escau informar que
la contractació emergent dels treballs d’enderroc als edificis situats al carrer
Hospital núm. 1 i 3, s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència a la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:


Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP, en endavant).



Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.

2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment
d’emergència a la contractació administrativa. Així, l’article 120 de la LCSP, preveu
específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats
que afectin la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de perill greu per a la seguretat amb afectació directa a la via
pública que afecta ambdues finques en què posa l’accent l’informe del Cap del Servei
d’Urbanisme. El tècnic també aconsella contractar l’execució de l’obra utilitzant el
procediment d’emergència.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra emergent
és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, lletra k), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc dels edificis situats
al carrer Hospital núm. 1 i 3 de Manresa.
Acta de la sessió plenària núm. 10, de 15 de novembre de 2018
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SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs
d’enderroc dels edificis situats al carrer Hospital núm. 1 i 3 de Manresa; i adjudicar el
contracte a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili a la
Ctra. dels Molins núm. 1 de Rajadell, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a
continuació:


Objecte:
Enderroc de les edificacions del carrer Hospital números 1 i 3 de Manresa.



Termini d’inici de les actuacions: immediat des de la recepció de la notificació.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: Ricard Torres Montagut, arquitecte, cap del
Servei d’Urbanisme.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=480.0

2.3.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10849, de 8 de novembre
de 2018, per la qual es declara emergent la contractació de diferents
treballs a l’edifici situat al carrer Galceran Andreu, núm. 12.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’obra civil derivats de
l’esfondrament parcial de la façana lateral de l’edifici situat al carrer Galceran Andreu
núm. 12, dicto la resolució següent, que es fonamenta en els antecedents i
consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I. En data 3 d’octubre de 2018, la Policia Local comunica que s’ha produït un
esfondrament parcial de la façana lateral de l’edifici situat al carrer Galceran Andreu
núm. 12. S’efectua inspecció i es comprova que efectivament s’ha esfondrat part de la
façana lateral, aquesta estava recoberta amb un envà pluvial fet amb matxembrats, i
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ha col·lapsat part de l’envà pluvial i de la paret mitgera que és de tova. També s’ha
esfondrat una part del forjat del primer pis.
Es detecta que aquesta paret està molt humida i probablement les causes de
l’esfondrament siguin que ha estat caient aigua durant temps i ha desfet la paret de
tova, fins que aquesta ha col·lapsat a nivell del segon pis. Aquesta paret a part de ser
paret mitgera és paret estructural on recolzaven les bigues de fusta del forjat. A causa
de l’esfondrament, han quedat tres bigues al descobert i totalment sense suport,
inicialment van ser dues i més tard es van anar produint mes caigudes. L’estat
d’aquestes bigues provoca una gran inestabilitat a l’edifici així com un perill
d’esfondrament de part de l’edificació.
Es tracta d’una edificació entre mitgeres que fa cantonada entre els carrers Codinella i
Galceran Andreu, i té edifici al costat pel lateral del Galceran Andreu. Pel costat del
carrer Codinella hi ha un solar. En aquest lateral és on s’ha produït l’esfondrament.
L’edifici es va construir l’any 1859 i consta de planta baixa i quatre plantes pis. Te
divisió horitzontal. A la planta baixa hi ha dos locals comercials de dues propietats
diferents i els quatre pisos estan destinats a habitatge. A la planta primera hi ha tres
habitatges, a la planta segona dos habitatges, a la planta tercera dos habitatges i a la
planta quarta hi ha tres habitatges. Alguns d’aquests habitatges estan ocupats i
d’altres estan desocupats. L’edificació es troba en situació de fora d’ordenació.
Davant la situació de risc, quant a seguretat amb afectació directa als estadants del
propi edifici en primer lloc i també afecta la via pública, s’escau una actuació
immediata en aquest, a través d’una tramitació d’emergència.
II. L’informe de l’arquitecte del Servei de Territori proposa que l’Ajuntament executi les
actuacions necessàries de forma imminent, amb caràcter d’emergència, per garantir la
seguretat amb afectació directa als estadants i a la via pública que afecta aquesta
finca, i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B65.765.125) amb domicili a la Ctra. dels Molins núm. 1 de Rajadell, per un import
pendent de determinar.
III. L’actuació consisteix en retirar la part d’envà pluvial que encara és a la façana per
poder visualitzar l’estat en què es troba aquesta, i apuntalar les bigues afectades, i la
part de forjat del primer pis que també ha col·lapsat. També s’ha de realitzar el tapiat
de l’edificació un cop realitzada l’actuació, i deixar una porta d’accés a l’edifici,
convenientment tancada per poder accedir a l’interior per efectuar inspeccions.
IV. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe el dia
31 d’octubre de 2018, en què conclou que a la vista de la situació de perill greu, la
contractació emergent de les actuacions d’obra civil derivades de l’esfondrament
parcial de la façana lateral de l’edifici situat al carrer Galceran Andreu núm. 12, s’ajusta
a dret.
Consideracions jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència a la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:


Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP, en endavant).
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Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.

2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment
d’emergència a la contractació administrativa. Així, l’article 120 de la LCSP, preveu
específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats
que afectin la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de perill greu per a la seguretat amb afectació directa als
estadants i a la via pública que afecta aquesta finca en què posa l’accent l’informe de
l’arquitecte del Servei de Territori. El tècnic també aconsella contractar l’execució de
l’obra utilitzant el procediment d’emergència.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra emergent
és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, lletra k), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació de diferents treballs a l’edifici situat al
carrer Galceran Andreu núm. 12.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer front
a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els diferents
treballs a l’edifici situat al carrer Galceran Andreu núm. 12 i adjudicar el contracte a
l’entitat mercantil RAIMOLCONS, SL (CIF B-65.765.125) amb domicili a la Ctra. dels
Molins núm. 1 de Rajadell, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: L’actuació consisteix en retirar la part d’envà pluvial que encara és a la
façana per poder visualitzar l’estat en què es troba aquesta i apuntalar les
bigues afectades, i la part de forjat del primer pis que també ha col·lapsat.
També s’ha de realitzar el tapiat de l’edificació un cop realitzada l’actuació, i
deixar una porta d’accés a l’edifici, convenientment tancada per poder accedir a
l’interior per efectuar inspeccions.



Termini d’inici de les actuacions: immediat des de la recepció de la notificació i
durant una setmana.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: Ricard Torres Montagut, arquitecte del Servei
de Territori.
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QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=504.0

2.4.-

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10850, de 8 de novembre
de 2018, per la qual es declara emergent la contractació d’una grua
perquè els treballadors puguin accedir a l’edifici situat al carrer Galceran
Andreu, núm. 12 de Manresa.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs derivats de l’esfondrament parcial de
la façana lateral de l’edifici situat al carrer Galceran Andreu núm. 12, i la necessitat
d’instal·lació d‘una grua per accedir a l’edifici, dicto la resolució següent, que es
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I. En data 3 d’octubre de 2018, la Policia Local comunica que s’ha produït un
esfondrament parcial de la façana lateral de l’edifici situat al carrer Galceran Andreu
núm. 12. S’efectua inspecció i es comprova que efectivament s’ha esfondrat part de la
façana lateral, aquesta estava recoberta amb un envà pluvial fet amb matxembrats, i
ha col·lapsat part de l’envà pluvial i de la paret mitgera que és de tova. També s’ha
esfondrat una part del forjat del primer pis.
Es detecta que aquesta paret està molt humida i probablement les causes de
l’esfondrament siguin que ha estat caient aigua durant temps i ha desfet la paret de
tova, fins que aquesta ha col·lapsat a nivell del segon pis. Aquesta paret a part de ser
paret mitgera és paret estructural on recolzaven les bigues de fusta del forjat. A causa
de l’esfondrament, han quedat tres bigues al descobert i totalment sense suport,
inicialment van ser dues i més tard es van anar produint mes caigudes. L’estat
d’aquestes bigues provoca una gran inestabilitat a l’edifici així com un perill
d’esfondrament de part de l’edificació.
Es tracta d’una edificació entre mitgeres que fa cantonada entre els carrers Codinella i
Galceran Andreu, i té edifici al costat pel lateral del Galceran Andreu. Pel costat del
carrer Codinella hi ha un solar. En aquest lateral és on s’ha produït l’esfondrament.
L’edifici es va construir l’any 1859 i consta de planta baixa i quatre plantes pis. Te
divisió horitzontal. A la planta baixa hi ha dos locals comercials de dues propietats
diferents i els quatre pisos estan destinats a habitatge. A la planta primera hi ha tres
habitatges, a la planta segona dos habitatges, a la planta tercera dos habitatges i a la
planta quarta hi ha tres habitatges. Alguns d’aquests habitatges estan ocupats i
d’altres estan desocupats. L’edificació es troba en situació de fora d’ordenació.
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Davant la situació de risc, quant a seguretat amb afectació directa als estadants del
propi edifici en primer lloc i també afecta la via pública, s’escau una actuació
immediata en aquest, a través d’una tramitació d’emergència.
L’actuació consisteix en retirar la part d’envà pluvial que encara és a la façana per
poder visualitzar l’estat en què es troba aquesta i apuntalar les bigues afectades, i la
part de forjat del primer pis que també ha col·lapsat.
Deguda la situació on es troba l’edificació, no és possible accedir-hi amb cap vehicle i,
per tal de poder estabilitzar l’edifici sense posar en perill cap persona mentre duren els
treballs, s’ha de realitzar amb una grua de gran tonatge que ha d’estar situada a la Via
de Sant Ignasi per poder arribar fins a l’edificació mitjançant una cistella on s’han de
situar els treballadors que han de retirar l’envà pluvial, i també l’apuntalament
preventiu de la part afectada.
II. L’informe de l’arquitecte del Servei de Territori proposa que l’Ajuntament executi les
actuacions necessàries de forma imminent, amb caràcter d’emergència, per garantir la
seguretat amb afectació directa als estadants i a la via pública que afecta aquesta
finca, i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil GRUAS RUBIÓ-PUBILL, SL (CIF B59.946.947) amb domicili al carrer de Sant Joan, 49 1r de Manresa-08243, per un
import pendent de determinar.
III. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe el dia
31 d’octubre de 2018, en què conclou que a la vista de la situació de perill greu, la
contractació emergent de les actuacions derivades de l’esfondrament parcial de la
façana lateral de l’edifici situat al carrer Galceran Andreu núm. 12, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència a la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:



Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP, en endavant).
Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.

2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment
d’emergència a la contractació administrativa. Així, l’article 120 de la LCSP, preveu
específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats
que afectin la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de perill greu per a la seguretat amb afectació directa als
estadants i a la via pública que afecta aquesta finca en què posa l’accent l’informe de
l’arquitecte del Servei de Territori. El tècnic també aconsella contractar l’execució de
l’obra utilitzant el procediment d’emergència.
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3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra emergent
és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, lletra k), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació d‘una grua perquè els treballadors puguin
accedir a l’edifici situat al carrer Galceran Andreu núm. 12 de Manresa.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer front
a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent els serveis d’una grua perquè els
treballadors puguin accedir a l’edifici situat al carrer Galceran Andreu núm. 12 i
adjudicar el contracte a l’entitat mercantil GRUAS RUBIÓ-PUBILL, SL, (CIF B59.946.947) amb domicili al carrer de Sant Joan, 49 1r (08243) Manresa, d’acord amb
les estipulacions que s’indiquen a continuació:




Objecte: Serveis de grua. L’actuació consisteix en retirar la part d’envà pluvial que
encara és a la façana per poder visualitzar l’estat en què es troba aquesta i apuntalar
les bigues afectades, i la part de forjat del primer pis que també ha col·lapsat. També
s’ha de realitzar el tapiat de l’edificació un cop realitzada l’actuació, i deixar una porta
d’accés a l’edifici, convenientment tancada per poder accedir a l’interior per efectuar
inspeccions.
Deguda la situació on es troba l’edifici, no és possible accedir-hi amb cap vehicle, i per
tant s’ha de realitzar amb una grua de gran tonatge situada a la Via Sant Ignasi.
Termini d’inici de les actuacions: immediat des de la recepció de la notificació i durant
una setmana.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: Ricard Torres Montagut, arquitecte del Servei de
Territori.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat
d’Urbanisme i Llicències, el senyor Marc Aloy Guàrdia intervindria per informar
sobre els punts 2.2, 2.3 i 2.4 de l’ordre del dia.
La lectura i les intervencions d’aquests punts les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=516.0

2.5.-

Donar compte de l’informe de la Cap de Secció Juridicoadministrativa de
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de 16 d’octubre de 2018, sobre
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homologació dels Plans d’Autoprotecció de les activitats de l’Hospital de
Sant Andreu i de la Residència d’Avis Montblanc.-

“

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX6EUT2L1IRC

El secretari presenta l’informe de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil,
el qual es transcriu a continuació:
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”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=1079.0

2.6.-

Donar compte de l’informe de la Interventora sobre l’article 13.6 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (3r trimestre
2018).-

El secretari presenta l’informe de la Interventora, el qual es transcriu a continuació:
“L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix que les Administracions Públiques hauran de
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria
que inclourà, al menys, la informació relativa a la previsió de pagaments a proveïdors,
de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa
sobre morositat.
De conformitat amb l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre , pel qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
de conformitat amb l’establert a la Disposició Transitòria Única del reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del
període mig de pagament a proveïdors a les Administracions Públiques (modificat pel
Reial Decret 1040/2017).
Per l’exposat, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors consolidat
publicat a la pàgina web de l’entitat i enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és el
següent:
Dades PMP tercer trimestre de 2018:
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“
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=1009.0

2.7.-

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials (3r trimestre 2018).-

El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, el qual es transcriu a
continuació:
“L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les
administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves
obligacions.
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes
del sector públic, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic, així com, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic.
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present
informe el qual té per objecte veure el compliment dels terminis de pagament que
estableix la llei, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de
pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos de
pagament i pendent de pagament.
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Període analitzat: 1 de juliol a 30 de setembre de 2018

Pagaments realitzats en
el trimestre
Despeses en béns corrents i
serveis
20 – Arrendaments i
cànons
21
–
Reparacions,
manteniment i conservació
22 – Material, subministres
i altres
23 – Indemnitzacions per
raó del servei
24
–
Despeses
de
publicacions
26 – Treballs realitzats per
institucions sense finalitat de
lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzats
per operacions comercials
Pagaments realitzats
pendents d’aplicar a
pressupost
TOTAL PAGAMENTS
REALITZATS AL
TRIMESTRE

Període
mitjà de
Pagament
(dies)

Dins període legal de
pagament

Fora període legal de
pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

48,97

2199

4.620.865,32

504

45,42

99

113.415,58

0

0

48,69

222

103.504,64

11

3.008,36

49,06

1878

4.403.945,10

493

210.420,73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,17
48,64

51
17

457.380,95
92.306,29

2
1

1.058,75
13.817,31

0

0

0

0

0

48,73

2267

5.170.552,56

507

Interessos de demora pagats al
període
Despeses en béns corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments
realitzats
pendents
d’aplicar a pressupost
TOTAL INTERESSOS DE DEMORA
PAGATS

Factures o documents
justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període
mitjà del
pendent
de
pagament

Import total

213.429,09

228.305,15

Interessos de demora pagats en el
període
Nombre de
Import total
pagaments
interessos

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

Dins període legal de
pagament al final del
trimestre
Nombre
Import total

d’operacions
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(dies)
Despeses en béns corrents i serveis
20 – Arrendaments i cànons
21 – Reparacions, manteniment i
conservació

36,16
19,45
23,26

933
35
118

1.742.194,19
39.529,65
99.671,94

8
1
0

20.619,98
990,01
0

22 – Material, subministres i altres
23 – Indemnitzacions per raó del
servei
24 – Despeses de publicacions
26
–
Treballs
realitzats
per
institucions sense finalitat de lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats
per
operacions comercials
Pagaments realitzats pendents d’aplicar
a pressupost
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL
FINAL DEL TRIMESTRE

37,37
0

780
0

1.602.992,60
0

7
0

19.629,97
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

55,30
21,85

33
4

293.423,24
19.144,17

4
0

63.767,14
0

25,87

69

266.511,37

125

38.802,50

37,56

1039

2.321.272,97

137

123.189,62

D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el
termini de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de
l’emissió de la certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contactes del sector públic, l’administració ha d’aprovar les
certificacions d’obra o factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha
d’abonar el preu en el termini de 30 dies des de l’aprovació. Tenint en compte aquests
dos terminis, l’administració ha de pagar les factures o certificacions d’obra en el
termini màxim de 60 dies des de la recepció de la factura o emissió de la certificació
d’obra.
Durant el tercer trimestre de 2018 el termini mig de pagament s’ha situat en 49 dies,
per sota dels 60 dies màxims, abonant-se 2.774 factures o certificacions d’obra per
import total de 5.398.857,71 euros. No obstant, s’han pagat 507 factures o
certificacions fóra del període legal de pagament, que ponderat per l’import, representa
un 4,23% de l’import total pagat.
Aquest termini mig de pagament de 49 dies continua amb la tendència de trimestres
anteriors, de situar-se per sota o molt a prop de 50 dies. El gràfic següent mostra el
termini mig de 2017 i 2018:
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El que s’informa als efectes oportuns.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=1022.0

2.8.-

Donar compte de l’informe de la Interventora sobre els articles 4.1 b) i 16
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al
tercer trimestre de l’exercici 2018.-

El secretari presenta l’informe de la Interventora, el qual es transcriu a continuació:
“De conformitat amb els articles 4.1 b) i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, adjunt es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al
tercer trimestre de l’exercici 2018, resultant el següent Informe d'Avaluació de
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que engloba el
perímetre del Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions
Públiques d'aquesta corporació.
Aquesta informació ha estat remesa telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública dins els terminis establerts i cal donar-ne compte al Ple.
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Per l’exposat, s’informa que la informació remesa al Ministeri referida al tercer
trimestre del 2018 és la que s’adjunta com a annexos.”
ANNEX: Enllaç al document del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

https://videoactes.manresa.cat/session/downloadItem/54f961b066bfa7920167545
2538700e3
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=1036.0

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 6.3 i 6.4.

6.

PROPOSICIONS

6.3.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP, de suport tècnic i institucional a
la PAICAM Manresa (Plataforma d’Afectades per l’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques).-

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de novembre
de 2018, que es transcriu a continuació.
“
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”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Núria Salgado Pelfort, en representació de
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat per a intervenir en relació al punt 6.3 de
l’ordre del dia.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=1117.0
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.3 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple
la rebutja per 5 vots afirmatius (3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 15
vots negatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 5 abstencions (3 GMPSC i 2 GMC’s), per
la qual cosa la proposició decau.

6.4.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP, a proposta de l’AMPA de
l’Escola Flama, per a la rehabilitació integral de la cuina de l’Escola
Flama, en favor d’un servei menjador de qualitat per als alumnes del
centre.-

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de novembre
de 2018, que es transcriu a continuació.
“
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”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Olivé i Valls, en representació de l’Associació
de Mares i Pares d’alumnes de l’escola Flama, que ha demanat per a intervenir en
relació al punt 6.4 de l’ordre del dia.
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=3267.0
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.4 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple
la rebutja per 7 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins Pey),
15 vots negatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 3 abstencions (2 GMC’s i 1 GMDM), per
la qual cosa la proposició decau.
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.
3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.-

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la
sessió ordinària del Ple de la Corporació dels mesos de gener i febrer de
2019.-

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 31 d’octubre de 2018, que
es transcriu a continuació.
“Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va acordar
que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tinguin lloc el tercer dijous de cada
mes, a les 19 h.
D’acord amb aquest règim de sessions, la sessió ordinària del Ple de la Corporació del
mes de gener de 2019 correspondria portar-la a terme el dijous 17 de gener i la del
mes de febrer de 2019, el dijous 21 de febrer.
De conformitat amb la normativa vigent de règim local, els dictàmens que se sotmeten
a la consideració del Ple i de la Junta de Govern Local, quan aquesta actua en exercici
de competències delegades del Ple, han d’estar informats prèviament per la Comissió
Informativa corresponent.
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 30 de juny de 2015, va acordar també les
dates en què es portarien a terme les Comissions Informatives i la Junta de Govern
Local amb caràcter públic, vinculades a la data de celebració del Ple ordinari.
Així, d’una banda, de mantenir-se el dia 17 de gener com a data de la sessió ordinària
del Ple del mes de gener de 2019, la convocatòria de les Comissions Informatives
s’escauria en ple període de les Festes de Nadal, per la qual cosa es preveu que el
període laborable que hi ha entre la sessió del ple ordinari de desembre i la data de
convocatòria de les Comissions Informatives prèvies al ple ordinari, sigui insuficient per
a la preparació dels expedients i la seva presentació a la comissió corresponent.
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D’altra banda, i pel que fa a la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de febrer
de 2019, s’escau el 21 de febrer, festa local amb motiu de la Festa de la Misteriosa
Llum.
És per això que es proposa modificar, mantenint el dia de la setmana i l’hora, les
sessions ordinàries del Ple de la Corporació dels mesos de gener i febrer de 2019.
Fonaments legals
1.

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

2.

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

3.

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

Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent
al mes de gener de 2019, i establir que es porti a terme el dijous, 24 de gener de 2019,
a les 19 h.
Segon. Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al
mes de febrer de 2019, i establir que es porti a terme el dijous, 28 de febrer de 2019, a
les 19 h.
Tercer. Modificar, com a conseqüència del canvi de data de les sessions del Ple de la
Corporació, la data de les Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic corresponents als mesos de gener i febrer de 2019, i establir que es
portin a terme en les dates següents:
Gener 2019
Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació
Comissió Informativa de Territori
Comissió Informativa de Drets i Serveis a les
Persones
Junta de Govern Local amb caràcter públic

15 de gener de 2019, a les 13 h
16 de gener de 2019, a les 13 h
17 de gener de 2019, a les 13 h
18 de gener de 2019, a les 13 h
22 de gener de 2019, a les 12.30 h

Febrer 2019
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Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació
Comissió Informativa de Drets i Serveis a les
Persones
Comissió Informativa de Territori
Junta de Govern Local amb caràcter públic

19 de febrer de 2019, a les 12.30 h
19 de febrer de 2019, a les 13 h
20 de febrer de 2019, a les 12.30 h
20 de febrer de 2019, a les 13 h
26 de febrer de 2019, a les 12.30 h
”

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=6514.0
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta de conveni
urbanístic entre l’Ajuntament de Manresa i Endesa Distribució Elèctrica,
SLU, per a la modificació puntual del POUM de Manresa dins de l’àmbit
“Segre”.El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 8 de
novembre de 2018, que es transcriu a continuació.
“
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“CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I ENDESA DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA PER A LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM DE MANRESA DINS DE
L’AMBIT DEL “SEGRE”
Manresa,
D’una banda el senyor Valentí Junyent i Torras, com a Alcalde-president de l’Ajuntament de
Manresa.
I de l’altra el senyor

com a apoderat de ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU

INTERVENEN
El senyor Valentí Junyent i Torras, intervé en raó del seu càrrec, en nom i representació de
l’Ajuntament de Manresa. actua com a Alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa i en virtut
de les facultats que li atorga l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
El senyor xxxx en raó del seu càrrec...... en virtut d’escriptura d’apoderament... en la qual es
recullen entre d’altres les següents facultats: xxxxxxxxxx
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ANTECEDENTS
1. L’àmbit anomenat “Segre”, corresponent als sòls anteriorment inclosos dins del Polígon
d’actuació del mateix nom, amb projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el 17 de
juny del 2014, consta de 3 finques d’aprofitament privatiu, una de les quals és de propietat
municipal -finca 3- i dues de Endesa Distribució Elèctrica, SLU –finques 1 i 2-.

2. El POUM de Manresa, publicada la seva aprovació definitiva el 26 d’octubre del 2017, va
incorporar l’ordenació urbanística prevista en el planejament anterior vigent, que va venir
determinada per la modificació puntual del pla General de Manresa del 1997, aprovada
definitivament el 26 de gener del 2011. Aquesta modificació preveia una ordenació de
l’edificació que, bo i mantenint l’edifici originari de la Companyia Anònima Manresana
d’Electricitat, actualment qualificat com a equipament i que va ser seu de les instal·lacions
d’Endesa, mantenia l’edificabilitat global de l’àmbit i permetia conformar un espai d’ús
públic al voltant d’aquest amb millor connectivitat dels diferents carrers que conformen
l’illa. Amb aquest objectiu, el planejament va establir un espai d’ús públic a l’interior d’illa,
format tant per espais lliures dins la zona d’equipament, com per una zona de servitud d’ús
públic en finca privada.

Acta de la sessió plenària núm. 10, de 15 de novembre de 2018

35

Imatge 1. POUM de Manresa
3. Situació urbanística actual
El règim urbanístic de les finques que formaven part de l’antiga UA14 Segre i que són objecte
del present conveni, és el següent:
- Planejament vigent: POUM Manresa
- Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el 17/06/2014

El sostre màxim edificable distribuit per cadascuna de les parcel.les d’acord el projecte de
repartcel.lació, és el següent:

4. Dades registrals i cadastrals
Les dades registrals i referència cadastral de les finques situades a l’illa delimitada pels carrers
Llussà, St. Andreu, Hospital, St. Salvador i Puigterrà de Dalt, són les següents.
FINCA

TITULAR

FINCA REGISTRAL

REF. CATASTRAL

1

ENDESA
DISTRIBUCIÓ
ELÉCTRICA, SLU

Finca 64.357; Volum 2969
Llibre 1598; Folio 71

2602028DG0220A0001EQ

2

ENDESA
DISTRIBUCIÓ
ELÉCTRICA, SLU

Finca 64.358; Volum 2969
Llibre 1598; Folio 76

2602029DG0220A0001SQ

3

AJUNTAMENT
MANRESA

Finca 64.359; Volum 2969
Llibre 1598; Folio 81

2602030DG0220A0001JQ

DE

EXPOSEN
1. En els darrers anys s’han dut a terme diferents anàlisis i treballs per a la recuperació del
Centre Històric. El Pla local de l’Habitatge (2017) i el mateix Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal; els quals coincideixen a proposar mecanismes i programes d’actuació per aturar
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la degradació del barri, fomentar la revitalització social, la rehabilitació física i funcional, així
com reduir l’alt percentatge d’edificis buits i recuperar l’activitat econòmica.
2. Endesa Distribució Elèctrica, SLU és propietària de les finques identificades amb els
números 1 i 2 en el projecte de reparcel·lació UA Segre i que s’han relacionat en l’apartat 4
dels antecedents, les quals, en aquests moments, estan sent comercialitzades per la
mateixa propietat (s’adjunten notes simples de les finques registrals).
3. L’Ajuntament de Manresa, en compliment dels objectius marcats al punt 1 anterior, ha vist
l’oportunitat de modificar el planejament en aquest àmbit amb l’objectiu de:
a. possibilitar l’esponjament de l’entorn de l’antiga fàbrica de l’Anònima, situada en un punt
del Centre Històric de la ciutat amb alta densitat edificatòria i on, tot i les millores
d’ordenació operades en els planejaments anteriors, convindria la presència d’un espai
lliure de majors dimensions.
b. plantejar una reordenació de l’àmbit amb l’increment dels sòls destinats a ús públic
vinculats al carrer de Puigterrà i carrer Sant Salvador, la qual cosa millorarà la relació
urbana entre l’equipament (fàbrica de l’Anònima) i els nous espais lliures, en donar-li
major presència, visibilitat i permetent que les seves activitats s’estenguin vers aquests
espais.
c. millorar la integració urbana de les noves edificacions en sòl privat.
d. garantir l’execució d’un aparcament actualment previst en el subsòl.
4. En base a aquests objectius, l’Ajuntament de Manresa, ha plantejat una proposta de nova
ordenació a concretar en una modificació puntual del POUM en base als següents criteris:
a. Reordenació de l’edificació reduint l’edificabilitat global de les finques 1 i 2 propietat de
2
d’Endesa Distribució Elèctrica, SLU en 3.910’77 m (segons projecte de reparcel·lació),
2
resultant una edificabilitat global de 5.500 m per al conjunt de les tres finques
relacionades a l’apartat 3 anterior. Aquest sostre es concretaria en una unitat d’edificació
conjunta vinculada al carrer de Sant Salvador, suprimint així les edificacions previstes al
POUM de la parcel.la actual núm. 1.
b. Alhora es proposa crear un nou espai públic qualificat de zona verda –clau D.3– de
2
1.224,00 m que s’emplaçaria a l’actual parcel.la 1, entre l’equipament del Segre i els
carrers de Puigterrà de Dalt i Dama.
2
c. Ampliar l’espai d’equipament –clau E4/E5– en 92,44 m de sòl per tal de possibilitar
l’execució de nous accessos o altres necessitats derivades de l’ús públic de l’edifici.
d. Mantenir, tal com ja preveu el planejament vigent, una servitud d’ús públic en superfície
sobre una porció de sòl privat de les parcel·les actuals 1 i 2, que doni continuïtat al nou
espai públic vers el carrer Sant Salvador pel costat oest. El subsòl es podrà destinar a
aparcament privatiu i garantir les reserves d’aparcament de la futura edificació de l’àmbit.
e. Definir una unitat d’edificació conjunta entre les actuals parcel·les 2 i 3, garantint una
continuïtat de façana al carrer de Sant Salvador i als nous espais d’ús públic de l’interior
d’illa. Es preveu també la dotació d’un local en planta baixa, que faci possible la
implantació d’activitats distintes del residencial.
5. Per tal de dur a terme la modificació del planejament amb els objectius determinats en el
punt anterior i en base a la proposta prèvia d’ordenació de l’àmbit, Endesa Distribució
Elèctrica, SLU aporta a l’Ajuntament de Manresa una oferta econòmica del valor dels
sistemes públics que aquesta modificació puntual preveurà –equipament i sistema
d’espais lliures–, amb un valor global de 442.535,31 euros, desglossats en 31.074,69
2
euros per la finca d’equipament –clau E4/E5- de 92.44 m , i de 411.460,62 euros per a la
2
finca destinada a sistema d’espais lliures -clau D3-, de 1.224,00 m .
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6. Els serveis tècnics han emès informe considerant que l’esmentat valor no supera el de la
finca d’acord amb els criteris de valoració del sòl.
7.

Ambdues parts subscriuen el present conveni que es regularà pels següents:

ACORDS
PRIMER.

OBJECTE
L'objecte d'aquest conveni urbanístic és establir les pautes d’una nova proposta
d’ordenació dels terrenys que havien format part del polígon d’actuació UA14
SEGRE, seguint els objectius establerts en l’expositiu d’aquest conveni, la qual
cosa implica un increment de sòl públic, una disminució de l’aprofitament privat i
l’establiment de les compensacions econòmiques corresponents.

SEGON.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
La modificació puntual del POUM en l’àmbit SEGRE tindrà en compte els aspectes
següents:
a. L’ordenació de l’àmbit seguirà els criteris i determinacions exposats al punt
quart de l’apartat expositiu.
b. La creació d’una nova zona verda entre l’equipament i els carrers Puigterrà
de Dalt i Dama.
c. L’ampliació del sòl destinat a equipament
d. Manteniment d’un sostre edificable d’aprofitament privatiu, com a mínim,
2
5.500 m , en una única unitat d’edificació.
e. Manteniment d’una planta baixa amb ús no residencial, per a la implantació
d’activitats que puguin esdevenir també dinamitzadores de l’entorn.
f. Establir una regulació normativa de la zona d’aprofitament privat, que
permeti una certa flexibilitat en l’ordenació del volum dels edificis i de les
servituds de pas en planta baixa, per adaptar-se millor a les possibles
necessitats d’un projecte concret de nova edificació.
g. La normativa reguladora de la zona serà la que estableix el POUM per a la
zona d’ordenació de volums –clau 1.5-.
h. Com a normativa particular de la zona, s’establirà el següent:
- Que el manteniment de la zona servitud de pas públic en sòl privat anirà a
càrrec de l’Ajuntament de Manresa, i que inclourà tots els elements
constructius fins a la capa d’impermeabilització del sostre de soterrani.
- Que es garantiran les condicions normatives i d’ordenació per garantir la
plena autonomia d’execució dels aprofitaments en sòl privat sense
necessitat d’estar condicionat a l’execució de la urbanització dels sòls
destinats a sistemes, que anirà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa.
- La normativa relativa als diferents usos residencials possibles i als
corresponents paràmetres de densitat.
S’incorpora com a ANNEX 1 del present conveni, la proposta indicativa de
l’ordenació de l’àmbit a fi de fer visible els objectius bàsics de la nova
ordenació a concretar en el document de modificació puntual del POUM a
redactar per part de l’Ajuntament de Manresa segons l’Acord Primer.

TERCER.

VALORACIÓ ECONÒMICA
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1. S’estableix com un valor econòmic global dels nous sistemes urbanístics
que actualment s’assenten sobre terreny propietat d’Endesa Distribució
Elèctrica, SLU en QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS
TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA UN CÈNTIMS (442.535,31€),
d’acord amb l’oferta econòmica presentada per dita societat i validada pels
Serveis tècnics municipals, i que es desglossen de la manera següent:
a. 31.074,69 euros per la finca d’equipament –clau E4 /E5- de 92,44 m2.
b. 411.460,62 euros per a la finca destinada a sistema d’espais lliures clau D3-, de 1.224,00 m2.
2. Per la seva banda, els serveis tècnics també han valorat la finca propietat
municipal, identificada amb el número 3 en els antecedents, amb un valor
de 176.367,53 euros.
QUART.

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
1. L’Ajuntament de Manresa redactarà i tramitarà una modificació puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM), que abastarà
a les finques descrites a l’antecedent quart i amb el contingut de l’acord
segon.
2. Les despeses associades a la redacció de la modificació puntual del POUM
a la qual es refereix aquest conveni, seran assumides per l’Ajuntament de
Manresa
3. Un cop aprovada definitivament la modificació puntual del POUM –i sens
perjudici que es pugui realitzar alguns tràmits de forma paral·lela–,
l’Ajuntament de Manresa es compromet a les següents obligacions:
a. Realitzar tots els treballs tècnics i jurídics que siguin necessaris per
ajustar les finques existents a les noves determinacions del
planejament, i fer-ho constar així al Registre de la Propietat, amb les
agregacions, agrupacions i segregacions corresponents, quedant
plenament autoritzada per part d’Endesa Distribució Elèctrica, SLU o
qui la succeeixi, per a dur a terme dites operacions, la qual cosa pot
requerir la presència del representant d’aquesta societat davant de
Notari o altre fedatari públic. Les despeses derivades d’aquests ajustos
seran a càrrec de l’Ajuntament.
Aquest ajust inclourà la de les finques cadastrals, que amb autorització
d’Endesa, presentarà a la Gerència del Cadastre la corresponent
declaració cadastral per segregació, per tal que aquest organisme
retorni valorades les finques independents amb referència cadastral
pròpia i valor cadastral ajustat a l’aprofitament urbanístic de cadascuna
de les finques.
b. A tramitar l’expedient per a l’adquisició de les finques que siguin
qualificades com a sistemes públics d’acord l’oferta econòmica
d’Endesa referenciada al punt 5 de l’apartat expositiu i punt 1 de l’acord
tercer per un valor global de 442.535,31 euros.
c.

A tramitar l’expedient per a la venda de la part corresponent de la
parcel·la n. 3 a favor d’Endesa o qui el succeeixi, comprometent-se
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aquests a adquirir-ne la propietat pel valor mínim assenyalat en el punt
2 de l’acord tercer, de 176.367,53 euros.
CINQUÈ

COMPENSACIÓ
PROPIETAT

ECONÒMICA

PER

LA

NO

TRANSMISSIÓ

DE

LA

Per la no transmissió de la propietat de les finques propietat d’Endesa en
l’àmbit anomenat del Segre mentre estigui en redacció i tràmit la modificació
puntual del POUM, l’Ajuntament de Manresa farà efectiu un pagament a
Endesa Distribució Elèctrica, SLU de la quantitat de QUINZE MIL (15.000€)
euros, a satisfer a la signatura del conveni.
Aquesta quantitat s’aplicarà a compte del preu per la compra de les finques
destinades a sistemes urbanístics i que s’han valorat en 442.535,31 euros.
SISÈ

OBLIGACIONS D’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU
1. Endesa Distribució Elèctrica, SLU es compromet a adquirir la finca
referenciada com a núm. 3 propietat de l’Ajuntament de Manresa per un
valor de 176.367,53 euros en el marc del procediment administratiu que
l’Ajuntament de Manresa estableixi per l’alienació d’aquesta finca.
2. Endesa Distribució Elèctrica, SLU es compromet a la venta a l’Ajuntament
de les finques resultants destinades a sistemes públics pels valors
referenciats al punt 5 de l’apartat expositiu i punt 1 de l’acord tercer,
corresponent a 31.074,69 euros per la finca d’equipament –clau E4 /E5- de
92,44 m2 i 411.460,62 euros per a la finca destinada a sistema d’espais
lliures -clau D3-, de 1.224,00 m2.
3. Endesa Distribució Elèctrica, SLU renuncia expressament a la reclamació
patrimonial per la minoració de l’edificabilitat de la parcel.la actual n. 2, així
com del diferencial de valor econòmic que pugui existir entre la valoració
municipal dels sistemes públics i l’oferta econòmica d’Endesa Distribució
Elèctrica, SLU exposada al punt 5 de la part expositiva i entre aquesta i els
preus de mercat actuals i futurs.
4. Endesa Distribució Elèctrica, SLU es compromet a incorporar el present
conveni en tota transmissió que pogués produir-se respecte de les finques
a què s’ha fet esment en els Antecedents, com a condició inherent als
pactes de la compra venda, de conformitat amb l’article 27.3 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme.

SETÈ

PAGAMENT
Un cop tramitats i finalitzats els expedients de compra i de venda, previstos en
els apartats b i c del pacte quart, l’Ajuntament de Manresa i Endesa Distribució
Elèctrica, SLU acorden que la forma de pagament d’ambdues operacions, serà
una compensació dels dos preus acordats, de 442.535’31€ i 176.367’53€,
mitjançant el pagament de la diferència resultant que l’Ajuntament satisfarà a
Endesa, descomptant la quantitat de 15.000€ fixats en el pacte cinquè, en el
moment de la signatura de la corresponent escriptura pública. Aquest modus
de pagament es fa en compliment dels principis d’economia, celeritat i eficàcia.
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VUITÉ

1. S’estableix un termini màxim de 6 MESOS des de la signatura del present
conveni, perquè l’Ajuntament de Manresa aprovi provisionalment la
modificació puntual del POUM de Manresa pel que afecta a l’àmbit Segre i
descrita en el present conveni.
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TERMINIS

2. L’aprovació definitiva del document correspon a la Generalitat de Catalunya.
Transcorreguts 18 MESOS des de l'aprovació provisional sense que s'hagi
arribat a l'aprovació definitiva s'entendrà desistit el conveni, Les parts podran
pactar nous acords sobre el planejament vigent o deixar aquest sense
modificar.
3. La formalització del expedients de compra i de venda, per part de
l’Ajuntament de Manresa i d’Endesa Distribució Elèctrica, SLU, tindrà lloc en
el termini màxim de TRES MESOS a comptar des de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM a la qual es
refereix el present conveni.
L`incompliment de qualsevol dels punts anteriors deixarà sense vigència el
present conveni.
NOVÈ

ALLIBERAMENT DE COMPROMISOS PER AMDUES PARTS
1. En el cas que la modificació puntual del POUM plantejada al PACTE
SEGON no aconseguís l'aprovació definitiva en un termini màxim de 24
MESOS des de la signatura d’aquest conveni, Endesa Distribució Elèctrica,
SLU no rebrà cap tipus d'indemnització que pogués derivar-se de la
signatura del conveni.
En aquest supòsit,
a. Les dues parts quedaran totalment alliberades de donar compliment a
allò acordat en el present conveni sense que tinguin res a reclamar
respectivament.
b. La quantitat econòmica avançada per l’Ajuntament de Manresa en
concepte d’avançament, es considerarà la compensació econòmica per
el perjudici de no poder transmetre la propietat de les finques de
Endesa Distribució Elèctrica, SLU durant el període que ha estat en
redacció l’esmentat document de modificació puntual.
c. Quedarà vigent el planejament del POUM previ al inici de tramitació de
la Modificació Puntual.

DESÈ

Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter jurídic administratiu, i s'incorporarà a la
documentació integrant de la modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal, de conformitat amb la normativa urbanística que li és
d'aplicació.

ONZÈ

Vigència del conveni
El present conveni mantindrà la seva vigència fins a la finalització de totes les
obligacions contingudes en el mateix, moment en què es donarà per extingit,
llevat de produir-se el supòsit regulat al pacte Sisè.
Així mateix, la seva vigència quedarà finalitzada en cas de no complir-se el
termini establert en el primer paràgraf del pacte vuitè.
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I perquè així consti, i als efectes oportuns, signen el present conveni, per quadruplicat, en el
dia i hora que figuren a l’encapçalament.
Annex 1.
Proposta indicativa d’ordenació de l’àmbit anomenat Segre.

“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=6692.0

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel
Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 18/2018, dins el pressupost municipal vigent.El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 31
d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació.
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“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 18/2018, consta la proposta
del servei 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:
-

Servei de promoció a la ciutat: Proposta de modificació de data 30 d’octubre
d’import 50.000,00 euros.

Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdit, per tal de poder fer
front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el normal funcionament dels
serveis.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

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

BAIXES

15.000,00

35.000,00

50.000,00

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

15.000,00

35.000,00

50.000,00

Degut a que les modificacions proposades afecten a suplements de crèdits, correspon
al Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
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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. 18/2018
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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“
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=8829.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), 3 vots negatius (3 GMCUP) i 7 abstencions (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.

5.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de
Llocs de Treball del personal funcionari i del personal laboral de
l’Ajuntament, aprovada per acord plenari de 18 d’octubre de 2018.-

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, de 31 d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació.
“El Ple de la Corporació en data 18 d’octubre de 2018 va aprovar la relació de llocs de
treball del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que la Relació de Llocs de Treball (RLT) és l’instrument tècnic al servei de
l’administració pública per a l’organització efectiva dels seus recursos humans, que ha
d’adaptar-la a les necessitats que li exigeix la prestació efectiva dels seus serveis
públics als efectes de poder donar resposta a les necessitats, no només actuals sinó
reals de cada corporació
Atès que tant la societat com la pròpia administració han sofert transformacions
profundes, que han comportat canvis fonamentals en les condicions, responsabilitats i
formes de treballar dels empleats municipals que no queden reflectits en la valoració
actual.
Atès que les esmentades propostes de modificació de determinats llocs de treball de la
relació de la RLT han seguit el procediment establert a les “Normes per al
manteniment de la descripció i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de
Manresa”, aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en data 19 de febrer de 2001.
De conformitat amb la potestat d’autoorganització de les Entitats Locals reconeguda a
l’article 4.1.a de la Llei de Bases de Règim Local, i que es manifesta en la
discrecionalitat per configurar una organització adaptada a les necessitats de cada
administració, així com els articles 72 i 74 del Real Decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic
que atorga a les administracions, dins el marc de les seves competències
d’autoorganització, la d’estructuració dels seus recursos humans a través de relacions
de llocs de treball o altres instruments organitzatius, que seran públics.
El Regidor-Delegat de Recursos Humans i Transparència, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:

A C O R D S:
Primer.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari de
l’Ajuntament, aprovada per acord plenari de 18 d’octubre de 2018, en el sentit de
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modificar el complement específic com a conseqüència de la nova valoració dels llocs
de treball següents, i que quedarà establerta en la quantia que a continuació s’indica:

CODI LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

VINCULACIÓ TIPUS DE REQUISITS FORMA DE
PLAÇA
JORNADA
(Grup)
PROVISIÓ

NIVELL COMPLEMENT
CD
ESPECÍFIC 2018

FE12007

E1

AUXILIAR D'EQUIPAMENTS

F

JO

AP (E)

C.M.

12

10.049,26

FD13007

D1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

F

JO

C2 (D)

C.M.

13

7.388,63

FC14023

C1

F

JO

C1 (C)

C.M.

14

9.402,54

F

JP2

AP (E)

C.M.

13

14.450,41

F

JP1D2

C1 (C)

C.E.

19

23.405,98

FE13001

E2

ADMINISTRATIU/VA
CAP DE SUBUNITAT DE NOTIFICACIONS I
COMUNICACIONS POSTALS

FC19070

C3

CAP D'UNITAT- SERGENT

Segon.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal laboral de l’Ajuntament,
aprovada per acord plenari de 18 d’octubre de 2018, en el sentit de modificar el
complement específic com a conseqüència de la nova valoració dels llocs de treball
següents, i que quedarà establerta en la quantia que a continuació s’indica:

C OD I LLOC

D EN OM IN A C IÓ D EL LLOC / C A T EGOR IA

V IN C U LA C IÓ
PLA ÇA

T IPU S D E
JOR N A D A

R EQU ISIT S
( Gr up )

N IV ELL
D EL
LLOC

SA LA R I A N U A L
T OT A L

LE12011

E1

AUXILIAR D'EQUIPAMENTS

L

JO

AP (E)

12

21.798,90

LD13009

D1

AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS

L

JO

C2 (D)

13

23.406,45

LD13011

D1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

L

JO

C2 (D)

13

20.191,35

LD14016

D1

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LD14017

D1

OFICIAL 1ª FUSTER

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LD14018

D1

OFICIAL 1ª JARDINER

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LD14020

D1

OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LD14022

D1

OFICIAL 1ª PALETA

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LD14023

D1

OFICIAL 1ª MECÀNIC

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LD14024

D1

OFICIAL 1ª PINTOR

L

JO

C2 (D)

14

23.176,80

LC14001

C1

ADMINISTRATIU/IVA

L

JO

C1 (C)

14

24.095,40

LC15031

C1

ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS

L

JO

C1 (C)

15

25.473,30

Tercer.- El complement específic dels llocs de treball amb una jornada diferent a
l’ordinària es calcularà d’acord amb les normes previstes a l’acord de condicions i el
conveni col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa:
-

-

-

Jornada amb dedicació exclusiva: aquests llocs es troben retribuïts de manera
que la seva retribució total és igual a la valoració del lloc inicial en jornada
ordinària més un 30% d’aquest import.
Jornada amb prolongació: la seva retribució és proporcional respecte a la
fixada en jornada ordinària.
o Nivell 1: serà l’import equivalent a dues hores i mitja setmanals en
proporció a les retribucions íntegres en jornada ordinària que té
assignades el lloc de treball inicial.
o Nivell 2: serà l’import equivalent a cinc hores setmanals en proporció a
les retribucions íntegres en jornada ordinària que té assignades el lloc
de treball.
Jornada de plena dedicació: Aquesta jornada es retribueix com una jornada
amb prolongació de nivell 2 més un 7% respecte de la jornada ordinària del lloc
de treball inicial.
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-

-

Jornades que tenen incorporada la lliure disponibilitat nivell 1: Serà l’import
equivalent al set per cent de les retribucions íntegres que té assignat el lloc de
treball inicial.
Jornades que tenen incorporada la disponibilitat nivell 2: Serà l’import
equivalent al cinc per cent de les retribucions íntegres que té assignat el lloc de
treball inicial

Quart.- Les modificacions contingudes en els presents acords, tindran efectes a partir
del primer de gener de 2018.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=9203.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 24 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel
Davins Pey), i 1 abstenció (1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

6.

PROPOSICIONS

6.1.-

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM, de suport a la Moció
de l’ACM i l’AMI a favor de l’absolució dels presos polítics.-

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM, de 9 de
novembre de 2018, que es transcriu a continuació.
“
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”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=9287.0
L’alcalde sotmet la proposició 6.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i
5 vots negatius (3 GMPSC i 2 GMC’s), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

6.2.-

Proposició del Grup Municipal de C’s, per a facilitar el dret de vot als
ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees.-

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 9 de novembre de
2018, que es transcriu a continuació.
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“1.
Dado que, de conformidad con los datos del INE a 1 de enero de 2018, el
grupo de población con nacionalidad extranjera en España era de 4.572.032 millones
de personas, de las cuales 1.777.989 (38,8%) tienen la nacionalidad de algún Estado
de la Unión Europea.
2.
Dado que el Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht en 1992,
estableció como objetivo de la Unión: «reforzar la protección de los derechos e
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una
ciudadanía de la Unión».
3.
Dado que, la ciudadanía europea, consagrada por los Tratados, constituye la
base de la formación de la identidad europea y se caracteriza por crear un vínculo
entre el ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y la participación de
los ciudadanos en la vida política.
4.
Dado que, a través de ella, se pretende que los ciudadanos de la Unión,
afectados por sus normas y medidas, se identifiquen en mayor medida con la UE,
desarrollando así mayor opinión pública y conciencia política.
5.
Dado que, de conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE,
será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado
miembro, la cual se deriva de la aplicación de las disposiciones nacionales de dicho
Estado.
6.
Dado que la noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los
ciudadanos de la Unión, el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho a acogerse, en
el territorio de un tercer país (Estado no perteneciente a la Unión Europea) en el que
no está representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de
las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas
condiciones que los nacionales de dicho Estado. El derecho a formular peticiones al
Parlamento Europeo y a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo designado por el
Parlamento Europeo y facultado para tratar las reclamaciones relativas a casos de
mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión.
Asimismo, el derecho a dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u
organismos de la Unión en una de las lenguas de los Estados miembros y a recibir una
contestación en esa misma lengua. El derecho a acceder a los documentos del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a determinadas
condiciones.
Y, por último: El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 210 LOREG).

Acta de la sessió plenària núm. 10, de 15 de novembre de 2018

51

7.
Dado que, para poder ejercer el derecho de voto, conforme a la dispuesto por
la Oficina Central del Censo Electoral se ha de manifestar la voluntad de hacerlo,
cumplimentando en el Ayuntamiento en el que se esté empadronado el formulario
CERE.DFA-1 y teniendo en cuenta que:
1º.- Esta declaración sólo se realiza una vez, no siendo necesario reiterarla ante cada
proceso electoral.
2º-. Si el residente europeo ya ha manifestado anteriormente su intención de votar en
España en elecciones municipales y/o en las Elecciones al Parlamento Europeo,
continúa inscrito en el Censo electoral teniendo en cuenta que:
· Mientras no se solicite formalmente lo contrario, se está inscrito de forma
permanente, y ello mientras se resida en España.
· Si las autoridades españolas constatasen que el ciudadano europeo reside en
el extranjero, causaría baja del padrón municipal y, asimismo, del Censo
Electoral, siendo necesaria una posterior manifestación para su nueva inclusión
en el mismo, una vez acreditado que vuelven a cumplirse los requisitos para
ello.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos Manresa, solicita que se aprueben los
siguientes ACUERDOS:
1.

Realizar una campaña informativa específica en Catalán, Inglés y Francés,
además de castellano, hasta enero de 2019 para que se les informe de sus
derechos de sufragio activo y pasivo a toda ciudadana europea con residencia en
Manresa para las elecciones Municipales y Europeas de 2019.

2.

Garantizar una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente donde se
contemple la financiación de una campaña informativa a través de correo ordinario
a todos los ciudadanos inscritos en el padrón municipal de habitantes, además de
realizarla a través medios de comunicación de ámbito local, web municipal y
cartelería en dependencias municipales hasta enero de 2019.

3.

Informar expresamente a todos los ciudadanos europeos que acceden a la Oficina
de Atención al Ciudadano (OAC) para cualquier gestión, que tienen a su
disposición siempre y en el mismo acto, el formulario CERE.DFA-1 relativo a sus
derechos de sufragio activo y pasivo.

4.

Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha
información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera clara y
visible, y en las diferentes lenguas expresadas en el punto 1.

5.

Implementar en la página de entrada del Ayuntamiento de Manresa, un enlace con
la campaña informativa en las distintas lenguas expresadas en el punto 1, y con
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un punto de acceso a la sede electrónica del ayuntamiento para recibir toda la
información necesaria, con la finalidad de que se cumplan las directrices
emanadas de la Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los
ciudadanos europeos.”

El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC, ERC, C’s, DM i del
regidor Miquel Davins Pey a la proposició del GMC’s, que es transcriu a continuació.
“Proposem substituir tots els acords pel següent acord:
Fer públic, a la web municipal de l’Ajuntament de Manresa, l’enllaç de l’apartat web de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en el que s’infoma sobre el cens electoral
d’estrangers residents a Espanya, per les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu
del 26 de maig del 2019.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=11035.0

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels Grups Municipals de CDC,
ERC, C’s, DM i el regidor Miquel Davins Pey, a la proposició 6.2 del Grup
Municipal de C’s i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3
GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3
GMCUP).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.2, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP), i per tant, es
declara acordat el següent:

“
1. Atès que, de conformitat amb les dades de l'INE a 1 de gener de 2018, el grup de
població amb nacionalitat estrangera a Espanya era de 4.572.032 milions de persones,
de les quals 1.777.989 (38,8%) tenen la nacionalitat d'algun Estat de la Unió Europea.
2. Atès que el Tractat de la Unió Europea, aprovat a Maastricht el 1992, va establir
com a objectiu de la Unió: «reforçar la protecció dels drets i interessos dels nacionals
dels seus Estats membres, mitjançant la creació d'una ciutadania de la Unió ».
3. Atès que la ciutadania europea, consagrada pels Tractats, constitueix la base de la
formació de la identitat europea i es caracteritza per crear un vincle entre el ciutadà i la
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Unió definit per drets, obligacions i la participació dels ciutadans en la vida política.
4. Atès que, a través d'ella, es pretén que els ciutadans de la Unió, afectats per les
seves normes i mesures, s'identifiquin en major mesura amb la UE, desenvolupant així
major opinió pública i consciència política.
5. Atès que, de conformitat amb l'article 9 del TUE i l'article 20 del TFUE, serà ciutadà
de la Unió tota persona que tingui la nacionalitat d'un Estat membre, la qual es deriva
de l'aplicació de les disposicions nacionals de l'Estat .
6. Atès que la noció de ciutadania de la Unió suposa, per a tots els ciutadans de la
Unió, l'exercici dels següents drets: El dret a circular i residir lliurement en el territori
dels Estats membres. El dret a acollir-se, en el territori d'un tercer país (Estat no
pertanyent a la Unió Europea) en el qual no està representat l'Estat membre del qual
siguin nacionals, a la protecció de les autoritats diplomàtiques i consulars de qualsevol
Estat membre en les mateixes condicions que els nacionals d'aquest Estat. El dret a
formular peticions al Parlament Europeu i a dirigir-se al Defensor del Poble Europeu
designat pel Parlament Europeu i facultat per tractar les reclamacions relatives a casos
de mala administració en l'acció de les institucions i òrgans de la Unió.
Així mateix, el dret a adreçar-se per escrit a qualsevol de les institucions o organismes
de la Unió en una de les llengües dels Estats membres i a rebre una contestació en
aquesta mateixa llengua. El dret a accedir als documents del Parlament Europeu, del
Consell i de la Comissió, d'acord amb determinades condicions.
I, finalment: El dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament Europeu i en
les eleccions municipals de l'Estat membre en què resideixin, en les mateixes
condicions que els nacionals d'aquest Estat (article 210 LOREG).
7. Atès que, per poder exercir el dret de vot, d'acord amb el que disposa la l'Oficina
Central del Cens Electoral s'ha de manifestar la voluntat de fer-ho, emplenant a
l'Ajuntament en què s'estigui empadronat el formulari CERE.DFA-1 i tenint en compte
que:
1r.- Aquesta declaració només es realitza una vegada, no sent necessari reiterar-la
davant cada procés electoral.
2n.- Si el resident europeu ja ha manifestat anteriorment la seva intenció de votar a
Espanya en eleccions municipals i / o a les Eleccions al Parlament Europeu, continua
inscrit en el Cens electoral tenint en compte que:
· Mentre no se sol·liciti formalment el contrari, s'està inscrit de forma permanent, i això
mentre es resideixi a Espanya.
· Si les autoritats espanyoles constatessin que el ciutadà europeu resideix a
l'estranger, causaria baixa del padró municipal i, així mateix, del Cens Electoral, sent
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Por tot això, sol·licitem l’adopció del següent ACORD:
Fer públic, a la web municipal de l’Ajuntament de Manresa, l’enllaç de l’apartat web de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en el que s’infoma sobre el cens electoral
d’estrangers residents a Espanya, per les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu
del 26 de maig del 2019.”

6.3.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP, de suport tècnic i institucional a
la PAICAM Manresa (Plataforma d’Afectades per l’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques).-

6.4.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP, a proposta de l’AMPA de
l’Escola Flama, per a la rehabilitació integral de la cuina de l’Escola
Flama, en favor d’un servei menjador de qualitat per als alumnes del
centre.-

Es fa constar que les proposicions 6.3 i 6.4 s’han debatut al començament de la
sessió, després del coneixement de les Qüestions de Presidència.
7.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

No se’n presenten.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=11760.0

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.-

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:
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9.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 48, 49, 51 i 52, que corresponen a les sessions dels dies 9,
16, 23 i 30 d’octubre de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 46, del dia 25 de setembre de 2018.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 48, 49, 51 i 52, que corresponen a les sessions dels dies
9, 16, 23 i 30 d’octubre de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
públic núm. 46, del dia 25 de setembre 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/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=11778.0

10.-

Donar compte d’un escrit que justifica recepció d’un acord adoptat pel Ple
Municipal.-

Data
d'entrada
08-11-2018

Organisme remitent

Acord municipal

Senat
President del Senat

Proposició per declarar Felip VI de Borbó persona non
grata a la ciutat de Manresa.

La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=11794.0

11.-

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

11.1

Preguntes del Grup Municipal de la CUP sobre les residències de la gent
gran i les places públiques.

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal de la CUP, de 9 de novembre de
2018, que es transcriuen a continuació:
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“1.-

De quantes places públiques disposa la ciutat de Manresa?
Quantes són a la residència de la Font dels Capellans?

2.-

En quines residències privades / concertades hi ha places públiques?
Quantes places hi ha en cadascuna d’elles de públiques, concertades i
privades?”

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b066bfa792016706d
b837d0002?startAt=11799.0

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..........

Acta de la sessió plenària núm. 10, de 15 de novembre de 2018

57

