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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
2/2019, del dia 28 de febrer de 2019.-

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2882, de 28 de febrer de 2019,
sobre aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2018.-

2.2.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre els resultats obtinguts del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa (article 26.2 del
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local).-

2.3.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre resolució de discrepàncies,
anomalies en matèria d’ingressos i omissió de la fiscalització (articles 15.6 i
28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local).-

2.4.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2796, de 27 de febrer de 2019,
sobre aprovació del Protocol d’actuació del Carnestoltes Infantil 2019, que va
tenir lloc a Manresa el 3 de març de 2019.-

2.5.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde accidental, núm. 2782, de 26 de
febrer de 2019, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de
sanejament del mur de contenció existent al carrer Pujada Roja núm. 40-44.-

2.6.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3043, de 6 de març de 2019,
sobre incoació d’expedient per a determinar els mèrits o circumstàncies que
puguin aconsellar donar el nom de Pilar Bertran Vallès al vial continuació del
carrer de Sant Maurici, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de
Sant Cristòfol.-

2.7.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3044, de 6 de març de 2019,
sobre incoació d’expedient per a retirar els honors concedits al senyor Lluís
Argemí de Martí consistents en la declaració de Fill il·lustre de la ciutat, inclusió
del seu retrat a la galeria de Manresans Il·lustres i l’atorgament del seu nom a
un carrer de la ciutat.-

2.8.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3045, de 6 de març de 2019,
sobre incoació d’expedient per a determinar els mèrits o circumstàncies que
puguin aconsellar donar el nom de carrer d’Ignasi Domènech Puigcercós, al
vial denominat actualment carrer Lluís Argemí de Martí.-
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3.

ÀREA DE TERRITORI

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa, nous espais lliures
entorn Anònima.3.1.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del “Projecte executiu d’adequació
del paviment de la pista d’atletisme de l’Estadi del Congost”.-

4.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1

Regidoria delegada de Cultura i Joventut.

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de les bases específiques i la convocatòria
del concurs per a la selecció del cartell “Estiu Jove 2019”.4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Plaça de
l’1 d’Octubre a l’espai urbanitzat que serveix d’accés a l’equipament dels Jutjats
de Manresa.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. 6/2019, dins el pressupost municipal vigent.5.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Codi de Conducta dels alts
càrrecs de l’Ajuntament de Manresa.-

6.

PROPOSICIONS

6.1.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i del regidor Miquel Davins Pey,
per tal de definir els usos de l’Edifici de l’Anònima durant el proper mandat
2019-2023.-

6.2.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP per al compliment dels acords del Ple
i el manteniment d’estelades i llaços grocs.-

6.3.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la reprovació de l’actuació dels
Mossos d’Esquadra durant la jornada de vaga general feminista del passat 8 de
març.-

6.4.-

Proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC, DM i el regidor Miquel
Davins Pey, per declarar Manresa Territori Lliure de Paradisos Fiscals.Acta de la sessió plenària núm. 3, de 21 de març de 2019
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6.5.-

Proposició del Grup Municipal de DM i el regidor Miquel Davins Pey, per
reclamar mesures en la seguretat i la qualitat del servei de les línies R-4 i R-12
de rodalies i regionals de Catalunya, així com en la resta de comunicacions i
infraestructures.-

7.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

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.-

9.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 8, 9 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 19 i 26 de febrer i 5 de
març de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm.
4, del dia 22 de gener de 2019.-

10.-

Donar compte d’escrit que justifica recepció d’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de Manresa.-

11.-

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

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Informa sobre les dates dels propers plens extraordinaris amb motiu de les eleccions
generals, municipals i europees.
La intervenció d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0
ca70416?startAt0.0&endsAt=61.0

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.-

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=61.0&endsAt=82.0

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
2/2019, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 28 de febrer de
2019, 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. 2882, de 28 de febrer de
2019, sobre aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici de
2018.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
de liquidació del pressupost de l’exercici 2018, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s'exposen.
Antecedents
Per part de la Intervenció d’aquest ajuntament s’ha formulat la liquidació d’ingressos i
depeses del Pressupost de l’exercici de 2018 i s’ha emès el corresponent informe de
data 28 de febrer.
Un cop confeccionada, l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon a l’alcalde.
De la liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i dels
estats financers de les societats mercantils dependents, una vegada realitzada la seva
aprovació, se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Consideracions jurídiques
L'article 191 i 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L’article 4.1.b) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
L'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
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Per l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2018 el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament .....................................................21.480.883,13
1.2. Obligacions pendents de pagament................................................5.999.636,32

2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ..............................84.221.394,01
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici...................................................................................-77.763.200,76
2.3. Resultat Pressupostari .................................................................6.458.193,25
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat .......................................................................................-3.255.720,83
2.5. Resultat pressupostari ajustat .......................................................3.202.472,42

3) ROMANENTS DE CRÈDIT (Art.98 R.D.500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-18 i que
s’incorporen al Pressupost de l’exercici de 2019
(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004).........................................17.951.825,84

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament .......................................................21.510.149,48
4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’exercici
pendents de cobrament...............6.446.158,33
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament.................................15.034.724,80
4.1.3. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris ............................29.266,35
4.2. Obligacions pendents de pagament.................................................-8.647.823,73
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4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant
l’exercici ...................................5.810.863,18
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes en exercicis
anteriors.......................................188.673,14
4.2.3. Saldos comptes de creditors
no pressupostaris ......................2.648.187,41

4.3. Partides pendents d’aplicació ........................................................- 811.944,67
4.3.1. Cobraments realitzats
pendents aplicació
definitiva.......................................811.944,67

4.3.2. Pagaments realitzats
pendents aplicació
definitiva...................................____________ -

4.4. Fons líquids..................................................................................2.020.141,34
4.5. Romanent de Tresoreria Total ....................................................14.070.522,42
4.6. Saldos dubtós cobrament............................... .............................-9.166.079,93
4.7. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat ...............-4.593.275,22

4.8. ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS................................................................311.167,27

SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit existents a 31 de desembre
de 2018, amb el detall que figura en l’expedient, per un import total de 17.951.825,84
euros.
TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’Alcaldia-Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.
QUART.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents
tant de l’Administració general de l’Estat com de la Comunitat Autònoma, abans de
concloure el mes de març.”
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat
d’Hisenda i Organització, senyor Josep M. Sala Rovira, intervindria per informar sobre
el punt 2.1 de l’ordre del dia.
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=82.0&endsAt=682.0

2.2.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre els resultats obtinguts del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa (article
26.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local).-

El secretari presenta l’informe d’Intervenció, el qual es transcriu a continuació:
“L’article 27.2. Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, estableix que quan en doni
compte de la liquidació del pressupost i la remissió al Ple de l’informe anual que es
refereix l’article 15.6. del mateix text, en un punt addicional, s’elevarà un informe sobre
els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa
fixa.
ANTEDECENTS
Per part d’aquesta Intervenció, i en referència als comptes a justificar i a les bestretes
de caixa fixa, s’ha procedit de la manera següent:
a) S’ha comprovat que corresponen a despeses concretes i determinades de les
quals s’ha seguit el procediment aplicable en cada cas, són adequats a les
finalitats pels quals es van lliurar els fons, que s’acredita la realització efectiva i
conforme de les despeses o serveis i que el pagament s’ha realitzat al creditor
determinat i per l’import degut.
b) S’ha verificat els extrems indicats en el paràgraf anterior a partir dels
documents justificatius de cada aplicació pressupostària.
L’opinió de l’òrgan interventor en relació als resultats de la verificació de cada compte
es fa constar en l’expedient, i en cas de ser desfavorable, aquesta opinió no té efectes
suspensius respecte de l’aprovació del compte.
NORMATIVA APLICABLE


El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local
 Els articles 213 i 218 del text refós de la Llei reguladora de las Hisendes Locals,
aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 Seran d'aplicació les normes de control financer i auditoria pública vigents a cada
moment per al sector públic estatal, com:
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o La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer
permanent.
o La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.
o La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual s'ordena la publicació de la Resolució que
aprova les Normes d'Auditoria del Sector Públic.
o La Resolució de 15 d'octubre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, per la qual es publiquen les noves Normes Tècniques d'Auditoria,
resultat de l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva
aplicació a Espanya (NIA-ÉS).
o La Resolució de 18 de febrer de 2014, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, sobre el procés d'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic
a les Normes Internacionals d'Auditoria.
o La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment
de mesures correctores i la valoració dels plans d'acció.
o Altres Circulars, Resolucions, Instruccions o Notes Tècniques aprovades per la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en desenvolupament del control
financer i l'auditoria pública.
A partir de l’exposat, s’emet el següent
INFORME EXECUTIU
Les bestretes de caixa fixa analitzades, el nombre de reposicions i per tant de comptes
justificatius, així com els resultats de cadascuna són els següents:
Import total
BCF - ALCALDIA
BCF –
SECRETARIA
BCF – POLICIA
LOCAL
BCF- SERVEIS A
LES PERSONES
(1)
BCF- SERVEIS A
LES PERSONES
(2)
BCF- COMPRES

0,98€

Nombre de
reposicions
2
6

Incidències als comptes justificatius
-

7

-

6

-

8

-

2

en relació a l'acord de reposició de la
bestreta per un import de 1.854,77 euros,
un cop fiscalitzada, s'observa que l'import
total dels comptes justificatius supera en
0,98 euros l'import dels documents
comptables d'execució de la despesa.
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BCF- PROMOCIÓ
ECONÒMICA
BCF-PROTECCIÓ
CIVIL

2

-

1

-

Els pagaments a justificar realitzats durant l’exercici i els resultats de cadascun d’ells
són els següents:
Núm.
pagament a
justificar
220180000540
220180000654
220180003683
220180006188
220180007520
220180013390

220180013391

220180020735
220180022064
220180022941
220180024757
220180026297

Import total
129,15€
86,10€
104,84€
1.000,00€
30,60€
25,20€

25,20€

94,10€
160,00€
60,00€
43,05€
300,00€

Data operació

Incidències als comptes justificatius

22/01/2018
31/01/2018
16/03/2018
06/04/2018
23/04/2018
03/07/2018

el pagament a justificar que es proposa
ha superat en escreix la data de la
despesa que es pretenia pagar, ja que
l'activitat es va realitzar el 20 de març de
2018 i la proposta del pagament a
justificar és de data de juny.
03/07/2018 el pagament a justificar que es proposa
ha superat en escreix la data de la
despesa que es pretenia pagar, ja que
l'activitat es va realitzar el 20 de març de
2018 i la proposta del pagament a
justificar és de data de juny.
16/10/2018
31/10/2018
12/11/2018
27/11/2018
14/12/2018
-

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=682.0&endsAt=708.0

2.3.-

Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre resolució de
discrepàncies, anomalies en matèria d’ingressos i omissió de la
fiscalització (articles 15.6 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local).-

El secretari presenta l’informe d’Intervenció, el qual es transcriu a continuació:
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions establertes en l'article 218.1 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i desenvolupat per l'article 15.6 sobre discrepàncies del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
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les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic
dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el
següent
INFORME
PRIMER. D'acord amb l'article 215 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb el 12 del
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del Sector Públic Local, si l'òrgan interventor, en l'exercici de la funció
interventora, es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes,
documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit
abans de l'adopció de l'acord o resolució.
SEGON. Davant l'existència de discrepàncies entre l'objecció aixecada per l'òrgan
interventor i l'òrgan al qual afecti aquesta objecció i segons allò que s'ha fixat per
l'article 217.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el 12 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, correspondrà a l'Alcalde resoldre la discrepància, sent la seva resolució
executiva.
TERCER. Aquest òrgan interventor elevarà informe al Ple sobre:
1r. Totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a
les objeccions efectuades.
2n. Un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
3r. Una relació dels acords adoptats sense el tràmit preceptiu de fiscalització
prèvia o omissió de la fiscalització.
Conseqüentment amb l'anteriorment exposat, i per garantir una correcta lectura i
interpretació de la situació econòmica, patrimonial i financera de l'entitat local, es
considera necessari adjuntar una relació les objeccions formulades per la Intervenció
Municipal en matèria de despeses, anomalies en els ingressos i omissions de la
fiscalització:
1. OBJECCCIONS EN MATÈRIA DE DESPESES
Expedient: Aprovació de la factura de gestió del servei municipal d’àpats a domicili
Import: 3.804,20 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 28 de desembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Acció i Cohesió Social
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de les factures a nom d’Edicions Intercomarcals S.A.
Import: 20.363,85 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 4 de desembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei de suport a l’Alcaldia i Presidència
Discrepància resolta per: L’Alcalde
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Expedient: Aprovació de la factura a favor de la Fundació Fira de Manresa
Import: 6.473,21 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 20 de desembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei de Promoció a la Ciutat
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de la factura a favor de DÍVIK Comunicació i Màrqueting,SLU
Import: 350,90 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 14 de desembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei de Promoció a la Ciutat
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de la factura a favor de Correos i Telégrafos, SA
Import: 35.854,54 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 21 de desembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei de Secretaria General
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de la factura a favor de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
Import: 2.975,70 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 20 de desembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de la factura a favor de la Fundació President Torres Falguera
Import: 8.496,66 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 23 de novembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Acció i Cohesió Social
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de la factura a favor de l’Arada Creativitat social. SCCL
Import: 4.000,00 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 27 de novembre de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Acció i Cohesió Social
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació del pagament de subvencions sobre quota líquids de l’IBI a
famílies monoparentals
Import: 7.171,48 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 11 de juliol de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Acció i Cohesió Social
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de les factures en favor dels serveis d’allotjament temporal de
persones que provenen dels serveis socials.
Import: 11.288,50 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 9 d’octubre de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Acció i Cohesió Social
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovació de les factures en favor dels serveis d’allotjament temporal de
persones que provenen dels serveis socials.
Import: 10.090,50 euros
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Informe de caràcter suspensiu de data: 20 de juny de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Acció i Cohesió Social
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovar la relació del personal que han prestat serveis en horari nocturn
i/o festiu i acordar el pagament de les quantitats que corresponguin a cadascun d’ells.
Import: 32.152,66 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 5 de gener de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Organització i Recursos Humans
Discrepància resolta per: L’Alcalde
Expedient: Aprovar la relació del personal que han prestat serveis en horari nocturn
i/o festiu i acordar el pagament de les quantitats que corresponguin a cadascun d’ells.
Import: 27.427,89 euros
Informe de caràcter suspensiu de data: 6 de febrer de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Organització i Recursos Humans
Discrepància resolta per: L’Alcalde
2. ANOMALIES DETECTADES EN L’EXECUCIÓ DELS INGRESSOS
Expedient: proposta d’aplicar una reducció a la base imposable en els casos en què
es equivalent al valor administratiu, per tal de mitigar l’efecte de la impossibilitat
d’aplicació de les reduccions contemplades.
Import: 12.735,14 euros
Informe de caràcter suspensiu de data de març de 2018
Servei al qual afecta: Tresoreria i Gestió Tributària.
Discrepància resolta per: Junta de Govern.
3. OMISSIÓ DE LA FISCALITZACIÓ
Expedient: Aprovació dels pagaments de factures del Registre de la Propietat 1 de
Manresa a nom del senyor XXX.
Import: 29,10 euros
Informe de caràcter suspensiu en ometre la fiscalització prèvia de l’aprovació de la
factura.
Data: 8 de març de 2018
Servei al qual afecta: Serveis de Territori
Expedient: Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de la concessió del
premi Pare Ignasi Puig i Simon per a l’any 2017.
Import: 1.500,00 euros
Informe de caràcter suspensiu en ometre la fiscalització prèvia de l’acord de
convocatòria.
Data: 19 de gener de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports.
Expedient: Aprovar el pagament en concepte d’equiparació a les prestacions del
règim general de la Seguretat Social.
Import: 5.830,80 euros
Informe de caràcter suspensiu en ometre la fiscalització prèvia de l’acord de la
despesa.
Data: 3 d’octubre de 2018
Servei al qual afecta: Servei d’Organització i Recursos Humans.
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Expedient: Aprovar el pagament a favor dels grups polítics de la indemnització
mensual corresponent al mes de gener.
Import: 8.400,00 euros
Informe de caràcter suspensiu en ometre la fiscalització prèvia de l’acord de la
despesa.
Data: 6 de febrer de 2018
Servei al qual afecta: Servei de suport a l’Alcaldia i Presidència.
Per l’exposat elevo aquest informe al Ple de la Corporació per a la seva presa de
coneixement. Aquest informe constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=708.0&endsAt=719.0

2.4.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2796, de 27 de febrer de
2019, sobre aprovació del Protocol d’actuació del Carnestoltes Infantil
2019, que va tenir lloc a Manresa el 3 de març de 2019.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït d’ofici, dicto la resolució següent que es fonamenta en els
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Tenint en compte que el proper dia 3 de març de 2019 tindrà lloc a la nostra ciutat, la
festa del Carnestoltes Infantil.
Vist que la cap de la Unitat d’Emergències i Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha
redactat un Protocol d‘actuació pel Carnestoltes Infantil d’enguany que incorpora els
aspectes tècnics de l’acte i el qual s’acompanya del plànol que grafia la situació de
diferents elements contemplats en el Protocol.
Consideracions legals
Article 3.3 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
Article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el qual
es regulen les competències de l’alcalde.
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes.
RESOLC:
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Primer.- Aprovar el Protocol d’actuació del Carnestoltes Infantil 2019 que tindrà lloc a
la nostra ciutat el dia 3 de març de 2019, el qual incorpora les mesures de seguretat
que a nivell tècnic i operatiu cal adoptar durant la celebració del mateix.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
se celebri.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=719.0&endsAt=729.0

2.5.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde accidental, núm. 2782, de 26 de
febrer de 2019, per la qual es declara emergent la contractació dels
treballs de sanejament del mur de contenció existent al carrer Pujada
Roja núm. 40-44.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Joan Calmet Piqué, alcalde president accidental de l’Ajuntament de Manresa, a la
vista de l’expedient de contractació emergent dels treballs de sanejament del mur de
contenció existent al carrer Pujada Roja núm. 40-44, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I.

A partir d’una inspecció tècnica del personal de la Secció de Manteniment de la
Via Pública, a finals del 2018, es va detectar l’enfonsament d’una part de la
calçada del carrer Pujada Roja núm. 40-44. De manera immediata es va
senyalitzar de manera provisional el tram de vial enfonsat per tal d’evitar
qualsevol tipus d’incident.
Des de la data d’instal·lació de la senyalització provisional de seguretat, el tram
de calçada que s’enfonsava ha continuat cedint, incrementant-se de manera
important una esquerda longitudinal al vial. Afectant, fins i tot, l’estabilitat d’un
mur de formigó de 4 metres d’alçada que suporta tot el vial.
En la visita efectuada en data 20 de febrer de 2019 pel cap de Secció de
Manteniment de la Via Pública es comprova un risc imminent de bolcament del
mur de contenció i enfonsament del vial, amb el corresponent risc per a les
persones que transiten pel vial superior i per l’activitat industrial que hi ha a un
nivell inferior de l’esmentat mur de contenció.
Davant la situació de risc, que afecta a la seguretat de les persones i als
immobles ubicats a la cota inferior, s’escau una actuació immediata, a través
d’una tramitació d’emergència, tal i com es recull a l’article 120 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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II. L’informe del Cap de la Secció de Manteniment de la Via Pública, de data 20 de
febrer de 2019, proposa que l’Ajuntament executi les actuacions necessàries de
forma imminent, amb caràcter d’emergència, per garantir la seguretat de les
persones que transitin per aquest tram de via pública i de les naus industrials
ubicades en un nivell inferior; i adjudiqui els treballs a l’entitat mercantil
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA, per un import pendent de determinar.
III.

L’actuació consisteix primerament en el sanejament del tram de calçada
enfonsat, amb la retirada de les terres existents per mitjans mecànics i el
transport de les mateixes a l’abocador autoritzat. La retirada de les terres es fa
per a evitar l’empenyiment de les mateixes contra el mur, disminuint el perill de
bolcament.
L’excavació de terres es farà fins a arribar a la base del mur de contenció per tal
de comprovar si els moviments que ha sofert han pogut afectar a la
fonamentació del propi mur de formigó.

IV.

La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en què concloure que a
la vista del risc per a la seguretat de les persones, la contractació emergent dels
treballs de sanejament del mur de contenció existent al carrer Pujada Roja núm.
40-44, s’ajusta a dret.

Consideracions Jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en 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 en 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 a la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim
excepcional.
És justament la situació de perill greu pel risc del possible esfondrament del vial i el
bolcament del mur, que compromet l’afectació a la seguretat dels vianants i les
industries ubicades en una cota inferior, en què posa l’accent l’informe del Cap de la
Secció de Manteniment de la Via Pública, el que aconsella una actuació immediata, a
través d’una tramitació 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.
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Per tot això, RESOLC
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs de sanejament del mur de
contenció existent al carrer Pujada Roja núm. 40-44.
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
de sanejament del mur de contenció existent al carrer Pujada Roja núm. 40-44; i
adjudicar el contracte a l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA (CIF A59.105.486) amb domicili al Polígon Industrial Pla dels Vinyats II carrer de l’Energia,
núm. 2 de Sant Joan de Vilatorrada - 08250, d’acord amb les estipulacions que
s’indiquen a continuació:


Objecte: treballs de sanejament del mur de contenció existent al carrer Pujada
Roja núm. 40-44.



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



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: Josep Maria Muncunill Soleda, cap de Secció
de Manteniment de la Via Pública.

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.”
L’alcalde fa constar que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat
d’Urbanisme i Llicències, senyor Marc Aloy Guàrdia, intervindria per informar sobre el
punt 2.5 de l’ordre del dia.
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=729.0&endsAt=842.0
2.6.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3043, de 6 de març de
2019, sobre incoació d’expedient per a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de Pilar Bertran
Vallès al vial continuació del carrer de Sant Maurici, entre la carretera del
Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
Acta de la sessió plenària núm. 3, de 21 de març de 2019

17

“Valentí Junyent Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït d’ofici, relatiu a la denominació d’un vial amb el nom de carrer de
Pilar Bertran Vallès, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i
consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa reconèixer els mèrits de les persones que per
la seva trajectòria han dut a terme accions rellevants que afavoreixen d’una manera o
altra la ciutat de Manresa.
Atesa la necessitat de donar nom al vial que s’obre a continuació del carrer de Sant
Maurici, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol, s’han
realitzat les consultes pertinents per determinar els aspectes relatius a la denominació
d’aquest vial. A proposta del Consell de la Dona de Manresa, en surt la denominació
de carrer de Pilar Bertran Vallès, primera bibliotecària que va tenir la ciutat de
Manresa.
Consideracions legals
El Reglament d’ Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa preveu a l’article 18
que per reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada a la ciutat es podrà
concedir l’honor de designar una via pública amb el seu nom.
L’article 19 d’aquest mateix reglament estableix que s’instruirà el corresponent
expedient, que podrà ser iniciat d’ofici. Per a la seva tramitació, d’acord amb l’article 20
es designarà un instructor i un secretari.
Vist l’informe proposta emès per la tècnica de Patrimoni i el cap de secció de Cultura de
data 1 de març de 2019, l’informe emès pel cap de secció de l’Oficina de Suport Jurídic
de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de data 5 de març de 2019, l’informe emès
per l’arquitecta de Planejament i paisatge de data 22 d’octubre de 2018 i l’informe emès
per la Unitat d’Estadística i Gestió de la Població de data 25 de febrer de 2019.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
Resolc:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
donar el nom de Pilar Bertran Vallès al vial continuació del carrer de Sant Maurici,
entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol.
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2n. – Nomenar Instructora de l’expedient a la Sra. Anna Crespo Obiols, Regidora
delegada de Cultura i Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de
Secció de Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=842.0&endsAt=1045.0

2.7.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3044, de 6 de març de
2019, sobre incoació d’expedient per a retirar els honors concedits al
senyor Lluís Argemí de Martí consistents en la declaració de Fill il·lustre
de la ciutat, inclusió del seu retrat a la galeria de Manresans Il·lustres i
l’atorgament del seu nom a un carrer de la ciutat.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït d’ofici per a la retirada dels honors atorgats durant el règim
franquista per l’Ajuntament de Manresa a Lluís Argemí de Martí, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
Diverses entitats i persones en nom propi han presentat una instància a l’Ajuntament
(amb núm. de registre d’entrada 2018010271 de data 20 de febrer de 2018) sol·licitant
que es deixin sense efecte i es revoquin tots els títols honorífics atorgats per
l’Ajuntament de Manresa a Lluís Argemí de Martí durant el règim franquista. Els
sol·licitants aporten documentació i argumentació en el sentit que els honors atorgats a
aquesta persona són bàsicament i exclusiva relacionats amb el seu servei al règim
franquista.
D’acord amb l’acord del Ple de la Corporació municipal del 17 de març del 2008, per
tal de treure els símbols que encara ara enalteixen el franquisme als carrers de
Manresa, l’Ajuntament continua emprenent accions per a la recuperació de la memòria
històrica de la Guerra Civil i la dictadura a la ciutat. Entre elles, una revisió dels honors
concedits al llarg dels anys i que puguin contravenir l’esperit de protecció de la cultura
de la llibertat i la democràcia, d’acord amb les previsions que estableix per als poders
públics la llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic.
Consultada la documentació, consta a l’Arxiu Municipal de Manresa la concessió a
Lluís Argemí de Martí dels següents honors durant el règim franquista: “Acord del Ple
de la Corporació de data 20 de gener de 1950, relatiu a la concessió a la persona de
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Luís Argemí de Martí, jurisconsult i polític, dels honors de Fill il·lustre de la ciutat, amb
la inclusió del seu retrat a la galeria de Manresans Il·lustres i el seu nom a un carrer de
la ciutat”. La col·locació del retrat es va fer efectiva mitjançant un altre acord del Ple de
data 29 de desembre de 1954.
Fonament de dret
Tal i com s’estableix al Preàmbul de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial
Democràtic, l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina l’obligació de
la Generalitat de Catalunya i els altres poders públics de <<vetllar pel coneixement i el
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques>>. En segon
lloc, aquest mateix precepte, estableix l‘obligació de <<vetllar perquè la memòria
històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors
democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de les persones que
han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de
consciència>>.
Així, la mateixa llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic estableix uns
principis inspiradors de l’actuació dels Governs catalans en relació a la preservació de
la memòria històrica.
Article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de novembre, per la que es reconeixen i amplien
drets i s’estableixen mesures a favor dels que varen patir persecució violenta durant la
guerra civil i la dictadura, pel qual <<les administracions públiques, en l’exercici de les
seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives de l’exaltació
personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la
dictadura.>>
L’article 23 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa preveu
que l’Ajuntament de Manresa podrà privar dels honors i les distincions que són objecte
del present reglament, qualsevol que sigui la data en que foren concedides, a les
persones que incorrin o hagin incorregut en faltes que aconsellin aquesta mesura. En
aquest cas, la revocació s’haurà d’adoptar mitjançant la tramitació de l’expedient que
s’instruirà amb les mateixes característiques i garanties que el seu atorgament.
En aquest sentit, l’article 20.1 del Reglament d’Honors i Distincions estableix que la
iniciació de l’expedient es farà per resolució de l’Alcalde, qui nomenarà un instructor i
un secretari.
Vist l’informe emès per la tècnica de Patrimoni de la Secció de Cultura i el cap de la
Secció de Cultura de data 1 de març de 2019, l’informe emès pel cap de la secció de
Suport Jurídic de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de data 5 de març de 2019,
l’informe emès pel tècnic de l’Arxiu de data 18 d’agost de 2017, l’informe emès per
l’arquitecta de Planejament i paisatge de data 21 de gener de 2019 i l’informe de la
Unitat d’Estadística i Gestió de la Població de data 20 de febrer de 2019.
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Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003 de 16 de
desembre, article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.
Resolc:
"1r.- Incoar expedient a l'empara del que estableix a l’article 23 en relació amb el 20.1
del Reglament d'Honors i Distincions, destinat a retirar els honors concedits a Lluís
Argemí de Martí consistents en la declaració de Fill il·lustre de la ciutat, amb la inclusió
del seu retrat a la galeria de Manresans Il·lustres, i l’atorgament del seu nom a un
carrer de la ciutat.
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient a la Sra. Anna Crespo Obiols, tinent
d’alcalde regidora delegada de Cultura i Joventut, i com a secretari el Sr. Serafí
Vallecillos i Zamora, cap de la Secció de Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que es celebri.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=1045.0&endsAt=1065

2.8.-

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3045, de 6 de març de
2019, sobre incoació d’expedient per a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de carrer d’Ignasi
Domènech Puigcercós, al vial denominat actualment carrer Lluís Argemí
de Martí.-

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït d’ofici sobre la denominació d’un vial de la ciutat amb el nom de
carrer d’Ignasi Domènech Puigcercós, dicto la resolució següent que es fonamenta en
els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
Des de la regidoria de Cultura, a instància del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages
(registre d’entrada a l’Ajuntament núm. E2018074738 de 28 de desembre de 2018) es
proposa donar el nom d’Ignasi Domènech Puigcercós a un carrer de la ciutat, en
reconeixement dels seus mèrits especials.
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Aquesta proposta es fonamenta en l’exemplar i destacable trajectòria d’Ignasi
Domènech Puigcercós, com a cuiner, gastrònom i pedagog de la cuina catalana
moderna que el fan meritori de rebre els honors de l’ Ajuntament de Manresa.
D’altra banda, per resolució d’ Alcaldia s’ha emès proposta de retirada de l’honor
consistent en la denominació d’una via pública amb el nom de carrer de Lluís Argemí
de Martí fet pel qual, es planteja la necessitat de la seva substitució iniciant l’expedient
per tal de donar a l’esmentat vial el nom de carrer d’Ignasi Domènech Puigcercós.
Consideracions legals
De conformitat amb el que s’estableix als articles 26 i 27 de l’Ordenança Municipal
sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques s’identificaran amb un nom diferent
per a cadascuna d’elles, denominació que podrà fer-se d’ofici o a instància de part, i
que en ambdós casos correspon al Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu, previs
els informes que el determinin.
El Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 19 a 23, regula la instrucció
de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin
o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió plenària.
Vist l’informe emès per la tècnica de Patrimoni de la Secció de Cultura i el cap de la
Secció de Cultura en data 1 de març de 2019, l’informe emès pel cap de la secció de
Suport Jurídic de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de data 5 de març de 2019,
l’informe emès pel tècnic de l’Arxiu de data 18 d’agost de 2017, l’informe emès per
l’arquitecta de Planejament i paisatge de data 21 de gener de 2019 i l’informe de la
Unitat d’Estadística i Gestió de la Població de data 20 de febrer de 2019.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
Resolc:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
donar el nom de carrer d’Ignasi Domènech Puigcercós, al vial denominat actualment
carrer Lluís Argemí de Martí.
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient a la Sra. Anna Crespo Obiols, Tinenta
d’Alcalde Regidora Delegada de Cultura i Joventut, i com a Secretari del mateix al Sr.
Serafí Vallecillos i Zamora, Cap de Secció de Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar l’exposició conjunta dels punts
2.7 i 2.8 de l’ordre del dia, amb la intervenció de la regidora delegada de Cultura i
Joventut, senyora Anna Crespo Obiols.
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=1065.0&endsAt=1463

3.

ÀREA DE TERRITORI

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa, nous
espais lliures entorn Anònima.El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, d’11 de
març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 24 de gener de 2019, va
acordar aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Manresa. Nous espais lliures entorn Anònima”, redactat d’ofici
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el diari El Periódico de 31 de gener de 2019 i també en el Butlletí Oficial de
la Província de dia 1 febrer; així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest
Ajuntament, des del 4 de febrer fins el 4 de març. Durant el tràmit d’exposició pública
no s’ha presentat cap al·legació.
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat, com a organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, informes del Departament de Cultura (patrimoni
arquitectònic i arqueològic) i Agència Catalana de l’Aigua. Els oficis de sol·licitud tenen
registre d’entrada de data 1 de febrer de 2019. També es va sol·licitar informe a la
Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa
A data d’avui l’informe de l’ACA i del Departament de Cultura la encara no s’han rebut.
D’altra banda, a dia 8 de març la Comissió Permanent de Patrimoni ha donat
conformitat al document.
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Consideracions Legals
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’article 85.1 TRLU disposa que l’aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació
urbanística municipal pertoquen a l’ajuntament corresponent.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic ha de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents,
aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la modificació.
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi
d’atorgar l’aprovació definitiva.
Durant el tràmit d’exposició pública no s’han rebut al·legacions.
Com ja s’ha explicat als antecedents, a data d’avui només s’ha rebut l’informe de la
Comissió Permanent de Patrimoni que no han suposat cap modificació respecte al
document aprovat inicialment.
Pel que fa a l’informe sol·licitat a l’ACA i al Departament de Cultura de la Generalitat, a
data d’avui encara no s’ha rebut. Per aquests supòsits, un cop transcorregut el termini
d’un mes que disposa l’article 85.5 TRLU, resulta procedent prosseguir amb la
tramitació de l’expedient (art. 80.3 Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment
administratiu comú de las administracions públiques)
La competència per a l’aprovació definitiva de la present modificació del POUM
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb
allò disposat als articles 79 i 80 TRLU.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística a data d’avui.
El regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
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1ER. APROVAR PROVISIONALMENT LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MANRESA.
NOUS
ESPAIS LLIURES ENTORN ANÒNIMA, redactat d’ofici pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.

2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA
CATALUNYA CENTRAL la modificació del Pla General aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en
relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=1463.0&endsAt=1665
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 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 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde informa que en el següent punt de l’ordre del dia la senyora M. Mercè
Rosich Vilaró, del GMCDC, s’absentarà de la sala en qualitat de presidenta del Club
Atlètic Manresa, en compliment del que disposa l’article 96 del ROF, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
3.1.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del “Projecte executiu
d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de l’Estadi del Congost”.El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 7 de
març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Fets
1. Els tècnics de la Secció d’Equipaments Municipals han redactat el projecte d’obra
municipal ordinària anomenada “Projecte executiu d’adequació del paviment de la
pista d’atletisme de l’estadi del Congost” amb un pressupost per coneixement de
l’administració de Quatre cents nou mil tres-cents trenta euros amb dinou cèntims
(409.330’19 €) IVA inclòs.
2. D’acord amb la memòria del projecte, la intervenció proposa, entre d’altres, quatre
actuacions destacades per adequar l’actual pista d’atletisme i el seu entorn més
immediat. La renovació del paviment, la instal·lació d’un nou carril de salt de perxa, la
substitució de l’arbrat més pròxim a la pista d’atletisme i la renovació del mobiliari
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esportiu, són les actuacions principals amb les quals es pretén millorar la qualitat
pràctica de l’atletisme, entre d’altres de menors de reparació i manteniment.
3. El planejament vigent, corresponent al Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat
definitivament el 26 de setembre de 2017, classifica els àmbits objecte d’actuació com
a sòl urbà i els qualifica com a sistema d’equipaments esportiu (clau E.2).
4. D’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics, en data 7 de març, les obres que es
proposen executar tenen la consideració d’obra ordinària, i concretament de primer
establiment, reforma o gran reparació.
5. El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut
6. L’execució del Projecte no comportarà cap afectació de béns i drets que s’hagin
d’ocupar o expropiar.
7. La Memòria del Projecte contempla les mesures que garanteixen el compliment de les
mesures d’accessibilitat i la seva vinculació amb els sectors limítrofs.
8. El projecte d’obra no figura previst, a data d’avui, en el pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de
primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a
l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS).
2. L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes. El Projecte
que es proposa aprovar compleix amb els requisits de contingut mínim establerts als
preceptes esmentats.
3. L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c)
Aprovació definitiva”. Cal tenir en compte també el que estableixen els articles 37.2,
3 i 4 del mateix cos legal.
4. El tràmit d’informació pública s’ha de realitzar, en tot cas, al diari o butlletí oficial
corresponent i per mitjans electrònics. La consulta de l’expedient es pot fer directament,
en el lloc indicat a l’anunci, o a distància, per mitjà de la seu electrònica de
l’administració corresponent. Les persones que formulen al·legacions en el tràmit
d’informació pública no adquireixen, per aquest fet, la condició d’interessades (art. 52
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya).
5. L’article 37.5 ens diu que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis
mesos a comptar des de l’aprovació inicial.
6. L’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix
l’obligació del promotor d’incloure en els projectes un estudi de seguretat i salut .
7. L’article 7.2 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa que els
projectes d’urbanització i les obres ordinàries han d’incloure en la Memòria del projecte
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un apartat justificatiu del compliment de les condicions d’accessibilitat, que ha de
tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat amb els sectors limítrofs.
8. L’article 22.1. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple
l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost. El
Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 30 de juny de 2015, va delegar a la Junta
de Govern Local, en sessió de caràcter públic, l’exercici d’aquesta atribució, per als
projectes amb PCA fins a 300.000,00 €, no previstos al pressupost. El present projecte
excedeix de la competència que va delegar el Ple a la Junta de Govern Local, en
sobrepassar l’import límit i no estar previst al pressupost. Per tant, la competència
continua essent del Ple.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat
d’Urbanisme i Llicències, en exercici de les competències que li han estat conferides per la
delegació efectuada per Resolució núm. 4619, de 19-5-2017, publicada al BOP de 2-6-2017,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte municipal d’obra ordinària anomenat “Projecte
executiu d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de l’estadi del Congost” amb un
pressupost per coneixement de l’administració de Quatre cents nou mil tres-cents trenta
euros amb dinou cèntims (409.330’19 €) IVA inclòs.
Segon.- DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre.
Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un
termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà examinar
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article
37 del Reglament esmentat. Publicar-ho també en el tauler d’edictes d’aquest ajuntament i per
mitjans telemàtics.
Quart.- INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT, de forma
automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de la
finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva
del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.”

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=1665.0&endsAt=2588

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
24 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
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Es fa constar que la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, del GMCDC, es reincorpora a la
sessió en finalitzar el debat i votació d’aquest punt.
4.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1

Regidoria delegada de Cultura i Joventut.

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de les bases específiques i la
convocatòria del concurs per a la selecció del cartell “Estiu Jove 2019”.El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Joventut, d’1 de
març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Fets
1. Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa es preveu convocar, per a
aquest any 2019, un concurs de cartells per crear la imatge de la programació d’Estiu
Jove 2019, la qual s’incorporarà als diferents suports que s’utilitzin per a la difusió.
2. És la primera vegada que es convoca un concurs d’aquestes característiques i el seu
objectiu és fomentar la participació i la creació artística entre la població juvenil de la
ciutat.
3. Al concurs hi poden participar joves de 14 a 25 anys i la tècnica és lliure.
4. Aquest concurs s’emmarca dins el Pla local de Joventut 2018-2021, concretament en
l’Eix Participació, entenent que les accions que es desenvolupin des de la regidoria de
Joventut han de ser el màxim de participades per part dels i de les joves. Seguint
aquesta línia, aquest any s’ha apostat perquè la imatge del cartell d’Estiu Jove sigui
dissenyat per una persona jove.
5. Aquest concurs també respon a un dels objectius estratègics de l’àmbit 6 (oci i cultura)
del Pla local de Joventut, consistents a incentivar l’activitat creativa de les persones
joves a través de formació, espais de creació, etc.
6. En data 1 de març de 2019 la coordinadora del Programa de Joventut va emetre un
informe en què proposava l’aprovació de les bases i de la convocatòria del concurs i
especificava l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es pagaria el premi
corresponent, d’un import de 200 EUR.
Fonaments de dret
1. L’atorgament de premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, general de subvencions atorga als
fons públics constitutius de subvencions.
2. Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’estarà a les previsions de l’esmentada Llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
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3. Les Bases d’execució del pressupost municipal 2019 disposen que en el cas de tractarse de premis, l’Ajuntament subjectarà la seva adjudicació al sistema de concurs,
redactant i aprovant unes bases específiques.
4. Aquestes bases, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, seran aprovades
pel Ple de la Corporació.
5. L’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu la necessitat de publicació d’aquells actes
administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva.
6. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment
un expedient de modificació de crèdit per a la creació de l’aplicació pressupostària
núm. 1923134 48100 amb càrrec a la qual es pagarà el premi del concurs (200 EUR).
Per tant, la disponibilitat pressupostària queda condicionada a l’aprovació definitiva de
l’expedient i a la plena vigència de la nova aplicació pressupostària.
Tenint en compte l’anteriorment exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA del concurs per a la
selecció del cartell “ESTIU JOVE 2019”, en els termes següents:
“BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DEL CARTELL ESTIU JOVE 2019

-

Poden participar-hi persones de 14 a 25 anys

-

Els treballs han d’ésser inèdits i en català. Han de contenir el text: ESTIU JOVE 2019. No hi
poden aparèixer noms registrats.

-

S'accepta qualsevol tècnica. No s’acceptaran obres que puguin ofendre o ferir els sentiments
o creences de tercers.

-

Criteris de valoració dels treballs: originalitat, creativitat i qualitat de la presentació

-

Presentació dels documents: s’haurà d’enviar un sol correu electrònic amb els dos
documents següents a l’adreça manresajove@ajmanresa.cat :
DOCUMENT 1 (cartell): el cartell s’haurà de presentar en un arxiu digital de mida A3, a baixa
resolució (150 ppp màxim) i en format JPEG on hi haurà de constar un pseudònim. En cas
de resultar guanyador, l’autor/a haurà de proporcionar a l’organització l’arxiu a alta resolució
(600ppp) per a la seva reproducció en gran format.
DOCUMENT 2 (pdf): arxiu en pdf on hi haurà de constar: el pseudònim, nom, cognoms, DNI
(o equivalent legal que identifiqui), adreça, telèfon i correu electrònic de contacte de l’autor o
autora de l’obra.

-

El termini de presentació serà des de la data d’aprovació d’aquestes bases i fins al 12 d’abril
de 2019.

-

Hi haurà un sol premi de 200€ per al cartell guanyador i serà visible a la imatge d’aquesta
edició d’ESTIU JOVE 2019.
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-

Crèdit pressupostari: 200,00 euros, amb càrrec a la partida 1923134 48100 del pressupost
municipal del 2019

-

El jurat del concurs estarà integrat per: un tècnic de joventut, un dissenyador/a gràfic/a
professional i un membre del Consell Municipal de Joves de Manresa. La llista de membres
del jurat es farà pública durant el lliurament de premis oficial.

-

El jurat farà públic el veredicte el dia 18 d’abril a través del web municipal i de les xarxes
socials: Facebook, Twitter i Instagram de Manresajove i Ajuntament de Manresa.

-

El veredicte serà inapel·lable.

-

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les seves bases.
L’Ajuntament queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes
bases.

-

La participació en el concurs implica l’acceptació per part dels autors/es que els cartells
passin a disposició de l’Ajuntament de Manresa i que s’incloguin en els seus arxius, podent
realitzar aquest les exposicions que consideri oportunes. Alhora, els/les participants
cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Manresa els drets de reproducció, comunicació
pública i distribució en qualsevol suport, per sí o per tercers, sense limitació de temps ni de
lloc, dels cartells que presentin a concurs, esmentant aquest en tot cas l’autor/a dels cartells i
sempre que sigui sense finalitat lucrativa.
Els dissenys i altres continguts del cartell objecte d’aquest concurs han de ser de l’autoria
del/de la candidat/a, que no hi pot incorporar elements creats per terceres persones sense
obtenir-ne l’autorització prèvia escrita. Alhora, si al cartell s’hi inclouen fotografies en què
apareguin persones reconeixibles, els/les concursants hauran de tenir la seva autorització.
L’organització es reserva el dret a demanar el document signat per aquestes persones
permetent l’ús de la seva imatge.”

2. AUTORITZAR LA DESPESA per un import de 200 EUR, corresponent al premi previst
a les bases, que anirà a càrrec de l’aplicació núm. 1923134 48100 del pressupost de la
Corporació per al 2019, condicionada a la publicació de l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia
28 de febrer de 2019.
3. PUBLICAR aquest acord en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’extracte d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i una referència en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC).”

Es fa constar que el GMCUP proposa una esmena in voce al dictamen.

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=2588.0&endsAt=3079
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena in voce presentada pel senyor Jordi Garcés
Casas, del GMCUP, al dictamen 4.1.1, per tal d’afegir un punt als acords, amb el
contingut següent: “4. DELEGAR en l’alcalde la modificació de les bases
específiques de la convocatòria, de tal manera que la selecció del cartell guanyador es
faci a través de la participació dels joves de Manresa mitjançant les xarxes socials”, i
el ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1, amb l’esmena in voce incorporada, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres, i per tant, es declara acordat el
següent:
“Fets
1. Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa es preveu convocar, per a
aquest any 2019, un concurs de cartells per crear la imatge de la programació d’Estiu
Jove 2019, la qual s’incorporarà als diferents suports que s’utilitzin per a la difusió.
2. És la primera vegada que es convoca un concurs d’aquestes característiques i el seu
objectiu és fomentar la participació i la creació artística entre la població juvenil de la
ciutat.
3. Al concurs hi poden participar joves de 14 a 25 anys i la tècnica és lliure.
4. Aquest concurs s’emmarca dins el Pla local de Joventut 2018-2021, concretament en
l’Eix Participació, entenent que les accions que es desenvolupin des de la regidoria de
Joventut han de ser el màxim de participades per part dels i de les joves. Seguint
aquesta línia, aquest any s’ha apostat perquè la imatge del cartell d’Estiu Jove sigui
dissenyat per una persona jove.
5. Aquest concurs també respon a un dels objectius estratègics de l’àmbit 6 (oci i cultura)
del Pla local de Joventut, consistents a incentivar l’activitat creativa de les persones
joves a través de formació, espais de creació, etc.
6. En data 1 de març de 2019 la coordinadora del Programa de Joventut va emetre un
informe en què proposava l’aprovació de les bases i de la convocatòria del concurs i
especificava l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es pagaria el premi
corresponent, d’un import de 200 EUR.
Fonaments de dret
1.

L’atorgament de premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, general de subvencions atorga als
fons públics constitutius de subvencions.

2.

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’estarà a les previsions de l’esmentada Llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.

3.

Les Bases d’execució del pressupost municipal 2019 disposen que en el cas de tractarse de premis, l’Ajuntament subjectarà la seva adjudicació al sistema de concurs,
redactant i aprovant unes bases específiques.
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4. Aquestes bases, d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, seran aprovades
pel Ple de la Corporació.
5. L’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu la necessitat de publicació d’aquells actes
administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva.
6. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment
un expedient de modificació de crèdit per a la creació de l’aplicació pressupostària núm.
1923134 48100 amb càrrec a la qual es pagarà el premi del concurs (200 EUR). Per
tant, la disponibilitat pressupostària queda condicionada a l’aprovació definitiva de
l’expedient i a la plena vigència de la nova aplicació pressupostària.
Tenint en compte l’anteriorment exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA del concurs per a
la selecció del cartell “ESTIU JOVE 2019”, en els termes següents:
“BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DEL CARTELL ESTIU JOVE 2019

-

Poden participar-hi persones de 14 a 25 anys

-

Els treballs han d’ésser inèdits i en català. Han de contenir el text: ESTIU JOVE 2019. No hi
poden aparèixer noms registrats.

-

S'accepta qualsevol tècnica. No s’acceptaran obres que puguin ofendre o ferir els sentiments
o creences de tercers.

-

Criteris de valoració dels treballs: originalitat, creativitat i qualitat de la presentació

-

Presentació dels documents: s’haurà d’enviar un sol correu electrònic amb els dos
documents següents a l’adreça manresajove@ajmanresa.cat :
DOCUMENT 1 (cartell): el cartell s’haurà de presentar en un arxiu digital de mida A3, a baixa
resolució (150 ppp màxim) i en format JPEG on hi haurà de constar un pseudònim. En cas
de resultar guanyador, l’autor/a haurà de proporcionar a l’organització l’arxiu a alta resolució
(600ppp) per a la seva reproducció en gran format.
DOCUMENT 2 (pdf): arxiu en pdf on hi haurà de constar: el pseudònim, nom, cognoms, DNI
(o equivalent legal que identifiqui), adreça, telèfon i correu electrònic de contacte de l’autor o
autora de l’obra.

-

El termini de presentació serà des de la data d’aprovació d’aquestes bases i fins al 12 d’abril
de 2019.

-

Hi haurà un sol premi de 200€ per al cartell guanyador i serà visible a la imatge d’aquesta
edició d’ESTIU JOVE 2019.

-

Crèdit pressupostari: 200,00 euros, amb càrrec a la partida 1923134 48100 del pressupost
municipal del 2019
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-

El jurat del concurs estarà integrat per: un tècnic de joventut, un dissenyador/a gràfic/a
professional i un membre del Consell Municipal de Joves de Manresa. La llista de membres
del jurat es farà pública durant el lliurament de premis oficial.

-

El jurat farà públic el veredicte el dia 18 d’abril a través del web municipal i de les xarxes
socials: Facebook, Twitter i Instagram de Manresajove i Ajuntament de Manresa.

-

El veredicte serà inapel·lable.

-

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les seves bases.
L’Ajuntament queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes
bases.

-

La participació en el concurs implica l’acceptació per part dels autors/es que els cartells
passin a disposició de l’Ajuntament de Manresa i que s’incloguin en els seus arxius, podent
realitzar aquest les exposicions que consideri oportunes. Alhora, els/les participants
cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Manresa els drets de reproducció, comunicació
pública i distribució en qualsevol suport, per sí o per tercers, sense limitació de temps ni de
lloc, dels cartells que presentin a concurs, esmentant aquest en tot cas l’autor/a dels cartells i
sempre que sigui sense finalitat lucrativa.
Els dissenys i altres continguts del cartell objecte d’aquest concurs han de ser de l’autoria
del/de la candidat/a, que no hi pot incorporar elements creats per terceres persones sense
obtenir-ne l’autorització prèvia escrita. Alhora, si al cartell s’hi inclouen fotografies en què
apareguin persones reconeixibles, els/les concursants hauran de tenir la seva autorització.
L’organització es reserva el dret a demanar el document signat per aquestes persones
permetent l’ús de la seva imatge.”

2.

AUTORITZAR LA DESPESA per un import de 200 EUR, corresponent al premi previst
a les bases, que anirà a càrrec de l’aplicació núm. 1923134 48100 del pressupost de la
Corporació per al 2019, condicionada a la publicació de l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia
28 de febrer de 2019.

3.

PUBLICAR aquest acord en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’extracte d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i una referència en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC).

4.

DELEGAR en l’alcalde la modificació de les bases específiques de la convocatòria, de
tal manera que la selecció del cartell guanyador es faci a través de la participació dels
joves de Manresa mitjançant les xarxes socials.”

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de
Plaça de l’1 d’Octubre a l’espai urbanitzat que serveix d’accés a
l’equipament dels Jutjats de Manresa.El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cultura i Joventut, de 7
de març de 2019, que es transcriu a continuació.
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“És voluntat d'aquest ajuntament dotar els vials i espais públics de Manresa amb el
nom de fets o accions històriques o presents que defineixin el caràcter de la població
de Manresa o que tinguin significació en la defensa dels drets fonamentals de les
persones, de la democràcia i de l’autodeterminació dels pobles.
Actualment s’hauria de donar nom a l’espai urbanitzat que serveix d’accés principal a
l’edifici dels Jutjats de Manresa.
El dia 1 d’octubre de 2017 es va celebrar a Catalunya un referèndum al qual era
convocada tota a població amb dret a vot per decidir si Catalunya ha de ser una
República independent. Aquest referèndum va ser defensat per una gran majoria de la
població catalana i manresana que volia exercir el seu dret d’opinió en una diada que
va esdevenir una fita en la implicació de la ciutadania en la defensa dels drets
fonamentals de les persones, de la democràcia i del dret a l’autodeterminació dels
pobles. El Referèndum va ser reprimit pel govern espanyol amb tota la duresa judicial i
policial i encara ara es pateixen les conseqüències de la manca de diàleg polític i de la
judicialització de les voluntats d’una gran majoria de la població catalana.
Amb la voluntat de commemorar els fets que es van viure en aquella diada i per a que
quedin de manera permanent en el record de la ciutat, l’equip de govern de
l’Ajuntament de Manresa ha decidit donar el nom de Plaça de l’1 d’Octubre a l’espai
lliure que hi ha a l’accés de l’edifici dels Jutjats de Manresa.
La proposta recull la voluntat expressada per diverses entitats, col·lectius i persones
en particular que han manifestat que seria necessari denominar un espai de la ciutat
amb el nom de l’1 d’Octubre.
La proposta s’ha portat a la Comissió de Treball de Nomenclàtor de Manresa, que fou
creada el mes de novembre de 2016 i és constituïda per representants dels Grups
municipals i tècnics de l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de valorar i tramitar els
expedients de nomenclàtor seguint els Criteris generals de denominació i de fixació de
vies urbanes establerts per la Comissió de Toponímia de Catalunya de la Generalitat
de Catalunya i l’Institut d'Estudis Catalans i els criteris de denominació d’espais públics
propis del nomenclàtor urbà de Manresa i segons el què es determina al Reglament
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa.
En el marc d’aquesta comissió, reunida en data 10 de gener i 28 de febrer de 2019,
s’ha considerat majoritàriament que era adequada la proposta de donar el nom de
Plaça de l’1 d’Octubre a l’espai esmentat. Això no obstant, serà al Ple de la corporació
municipal on es resolgui finalment la denominació.
Considerant que aquesta plaça encara no té nom, es considera la tramitació d’ofici de
l’expedient d’atorgament de denominació d’acord amb les previsions de l’Ordenança
Municipal sobre Convivència Ciutadana.
L’article 26 de l’esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies públiques
s’identificarà amb un nom diferent, preveient-se a l’article 27 que la denominació de les
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vies públiques podrà ser d’ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu.
En aquesta fonamentació jurídica, l’article 28 de l’ordenança regula la retolació de les
vies públiques com un servei públic.
Vist l’informe emès pel cap de la secció de Suport Jurídic de l’Àrea de Drets i Serveis a
les Persones de data 7 de març de 2019, l’informe emès per l’arquitecta de la Secció
de Planejament i Paisatge de data 25 de febrer de 2019, l’informe emès per la unitat
d’Estadística i Gestió de Població de data 20 de febrer de 2019 i l’informe emès per la
tècnica de Patrimoni i el cap de Secció de Cultura de data 7 de març de 2019.
Per tot això, la Tinent d’Alcalde, Regidora delegada de Cultura i Joventut, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Designar amb el nom de Plaça de l’1 d’Octubre a l’espai urbanitzat que
serveix d’accés a l’equipament dels Jutjats de Manresa, que es grafia al plànol adjunt.
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin a
l’esmentada plaça per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=3079.0&endsAt=4447
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L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC i 1 GMDM), 5 vots negatius (3 GMPSC i 2 GMC’s)
i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 Sr. Miquel Davins Pey) 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. 6/2019, dins el pressupost municipal vigent.El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, d’11 de
març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 6/2019, consten les propostes
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de despeses, les
quals no poden demorar-se fins l’exercici 2020, i de les quals no existeix suficient
crèdit al pressupost vigent.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de data 15
de febrer d’import 6.000,00 euros. Proposta de modificació de data 19 de
febrer d’import 6.000,00 euros. Proposta de modificació de data 5 de març
d’import 40.000,00 euros. Proposta de modificació de data 7 de març d’import
15.000,00 euros
.- Servei d’Organització i Recursos Humans: Proposta de modificació de data 7
de març d’import 88.670,87 euros.
.- Serveis del Territori proposta de modificació de data 8 de març d’import
43.670,87 euros.
Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris, suplements de
crèdit i baixes de crèdits de despeses no compromeses i reduïbles, per tal de poder fer
front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el normal funcionament dels
serveis.
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos

ALTES
40.000,00

BAIXES
88.670,87
12.000,00

57.000,00

40.000,00

Acta de la sessió plenària núm. 3, de 21 de març de 2019

36

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

43.670,87

140.670,87

140.670,87

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

ALTES

BAIXES

Degut a que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris, suplements
de crèdits i baixes de crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Consideracions legals
Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 6/2019 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/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=4447.0&endsAt=4798
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots
afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), i 10 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2
GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
5.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Codi de Conducta dels alts
càrrecs de l’Ajuntament de Manresa.El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, de 8 de març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Antecedents
1. Per resolució de l’alcalde de 14 de desembre de 2017 es va aprovar el Pla Normatiu
Municipal de l’Ajuntament de Manresa per a 2018, el qual fou modificat mitjançant les
resolucions de l’alcalde de 23 d’abril de 2018 i 11 de juliol de 2018. La versió refosa del
Pla Normatiu fou publicada al portal de la transparència de l’Ajuntament de Manresa.
2. Aquest pla inclou la proposta de la Regidoria de Recursos Humans i Transparència
(Àmbit de la Transparència) relativa a l’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Ajuntament de Manresa. També inclou la previsió de derogació del Codi ètic de
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l’Ajuntament de Manresa, via una disposició derogatòria del nou Codi de conducta dels
alts càrrecs.
3. El regidor de Recursos Humans i Transparència, mitjançant escrit de 2 de maig de
2018, posa de manifest que en aquest cas es pot ometre la consulta pública regulada a
l’apartat primer de l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques en virtut de l’establert a l’art. 133.4
d’aquesta mateixa llei, atès que es tracta d’una norma que no té un cap impacte en
l’activitat econòmica, ni l’afecta en absolut.
4. Per resolució d’alcalde de 16 d’agost de 2018 es va acordar iniciar el tràmit d’audiència
pública previst a l’art. 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el qual finalitzà el dia 7 de
setembre de 2018 sense cap aportació ni suggeriment.
5. Per resolució de l’alcalde de 20 de setembre de 2018 es va designar la comissió
d’estudi encarregada de redactar el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
Manresa. Reunida la comissió en data 5 de febrer de 2019, acordà elevar a l’òrgan
competent l’aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Manresa.
6. Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Secretaria de data 8 de març de 2019, en
què es troba ajustada a dret la proposta d’aprovació inicial del codi de conducta dels
alts càrrecs de l’Ajuntament de Manresa.
Consideracions legals
1.

Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances.

2.

Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma
l’haurà d’elaborar una comissió d’estudi creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació
inicial, sotmetre’l a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

3.

L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i
els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als
interessats subsegüent a l’aprovació inicial.

4.

L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i
23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, en la meva condició de regidor de Recursos Humans i Transparència,
proposo al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.

Aprovar inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Manresa, que s’adjunta en aquest dictamen.
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Segon.

Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Codi de Conducta dels
alts càrrecs de l’Ajuntament de Manresa, per un termini de trenta dies, a fi que es
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials esmentades.

Tercer.

Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant
el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i
com estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003,
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.”
“Codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Ajuntament de Manresa
i del seu sector públic:

Societats municipals




AIGÜES DE MANRESA, SA
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL

Consorcis






CONSORCI PER A L’IMPULS DE SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS
CONSORCI PARC CENTRAL
CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Fundacions


FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA

Preàmbul
El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de la Carta de
drets fonamentals de la Unió Europea i està reconegut expressament a l’article 30 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya quan afirma que “totes les persones tenen dret que els poders
públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d’una manera imparcial i
objectiva, i que l’actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la
justifiquen”.
La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, quan regula els drets relatius a
l’administració democràtica local, recull el principi d’eficàcia dels serveis públics i el principi de
transparència.
El bon govern i la bona administració, en tant que obligacions jurídiques que vinculen els
servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l’exercici de les potestats discrecionals,
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exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d’una
infraestructura ètica que doni estructura al marc d’integritat institucional, en el qual l’elaboració i
aprovació d’un codi ètic i de conducta esdevé una peça clau, juntament amb mecanismes
eficaços de responsabilitat i control, que garanteixin també la vigilància ciutadana.
Ara, l’Ajuntament de Manresa, vol enfortir i renovar el seu compromís amb l’adopció de
mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus
representants, i vetlla per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb d’altres
iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de
comptes.
Es tracta doncs de determinar els principis i valors ètics que han d’informar tota l’actuació
municipal i que han de respectar i impulsar els membres electes, el personal directiu i el
personal eventual, i de regular les normes de conducta que aquests han de complir i que poden
ser el fonament per exigir la corresponent responsabilitat a través de l’exercici de la potestat
sancionadora en els casos d’incompliment.
El Codi de conducta s’aplica a l’Ajuntament de Manresa i a les entitats que mantenen una
relació instrumental o de vinculació, que ens permeten incloure-les en el que podríem
anomenar com a sector públic municipal.
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que
concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres
d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. Aquest codi dóna
compliment al mandat previst en l’article 55.3 d’aquesta llei.
Aquest Codi inclou una disposició que deroga el Reglament de Codi Ètic de l’Ajuntament de
Manresa, aprovat inicialment per acord de ple de 19 d’abril de 2010, aprovació que esdevingué
definitiva en no haver-s’hi presentat al·legacions. Aquesta derogació obeeix al fet que el
personal al servei de l’Ajuntament i de les entitats vinculades no inclòs en el col·lectiu d’alts
càrrecs està ja sotmès a les normes contingudes a l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, motiu pel
qual el Codi Ètic esdevé innecessari, a més de ser obsolet a la llum de la posterior normativa
de transparència i bon govern.
Article 1. Objecte
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
a) Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’Ajuntament
de Manresa i dels ens del seu sector públic i les normes de conducta que se’n deriven.
b) Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació de l’Ajuntament de Manresa i dels ens del seu sector públic.
Article 2. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs de l’Ajuntament de Manresa i dels ens del seu
sector públic.
a) Formen part del sector públic de l’Ajuntament de Manresa els ens següents:
Societats municipals:
- Aigües de Manresa, SA
- Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA
- Manresana d’Equipaments Escènics, SL
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Consorcis:
- Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials
- Consorci Parc Central
- Consorci Urbanístic L’Agulla
- Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
- Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Fundacions:
- Fundació Turisme i Fires de Manresa
b) Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:
-

Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
El personal d’alta direcció i el personal eventual.

Article 3. Principis ètics i de bon govern
Sens perjudici dels principis previstos a l’ article 55 de la Llei 19/2014 de transparència i bon
govern i juntament amb aquests, l’ Ajuntament de Manresa desenvolupa els següents:
3.1. Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les
seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
a) Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
b) Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici
exclusiu dels interessos públics.
c) Igualtat de tracte de totes les persones i la no discriminació per raons de naixement,
ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
d) Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una
actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.
e) Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.
3.2. Principis de bon govern
a) Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció
dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès
comú.
b) Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les
actuacions i decisions de l’Ajuntament de Manresa i retre comptes a la ciutadania de
les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la
ciutadania a una informació accessible i comprensible.
c) Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del
municipi i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de
decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les
polítiques públiques.
d) Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’Ajuntament de
Manresa per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés
com al resultat.
e) Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les
peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant
sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.
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f)

Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns
públics, i respondre amb agilitat a les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir
la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.
g) Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació
entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i
serveis.
h) Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió
contínua de l’Ajuntament, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la
ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.
i) Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’Ajuntament, que incorpori el
vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació
dels serveis.
Article 4. Normes de conducta dels alts càrrecs
4.1. Normes generals
a) Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni
utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
b) Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament.
Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que
variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat.
Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes
en matèria d’incompatibilitats i dels compromisos en relació amb els conflictes
d’interessos i grups d’interès.
4.2. Compromisos en relació amb la ciutadania
a) Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves
funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en
què la llei exigeixi la confidencialitat o en els quals puguin resultar afectats drets o
interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.
b) Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del
càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i,
en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
c) Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per
a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de
l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
d) Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la
ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments
de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.
4.3. Relatives als conflictes d’interès
Als efectes d’aquest Codi s’entén que existeix, o pot existir, conflicte d'interès quan concorren
interessos públics i privats de tal manera que poden afectar negativament l’exercici de les
funcions públiques de manera independent, objectiva, imparcial i honesta.
El conflicte d'interès sorgeix quan les persones subjectes a aquest Reglament adopten
decisions vinculades a l’Ajuntament que afecten els seus interessos personals, de naturalesa
econòmica o professional, per suposar-los un benefici o perjudici.
a) Interessos personals
Es consideren com a interessos personals els següents:
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-

Els interessos propis.
Els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga
relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau
d’afinitat.
Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent.
Els de les persones amb qui tinguin amistat íntima o enemistat manifesta.
Els de les persones jurídiques o entitats privades amb les quals les persones destinatàries
del codi hagin estat vinculades per una relació laboral o professional en els dos anys
anteriors al nomenament.
Els de les persones jurídiques o entitats privades a les quals els familiars esmentats en el
punt segon d’aquest apartat estiguin vinculats per una relació laboral o professional,
sempre que aquesta impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o
administració.

-

-

b) Decisions vinculades a l’Ajuntament
Es consideren decisions vinculades a l’Ajuntament les següents:
-

Subscriure un informe preceptiu, una resolució administrativa o un acte equivalent
sotmès a dret privat.
Intervenir, mitjançant vot o presentació de la proposta corresponent, en sessions
d’òrgans col·legiats en què s’adopti dita decisió.

c) Actuacions preventives
Als efectes d’evitar situacions de conflicte d'interès, les persones subjectes a aquest Codi, en
l’exercici de les funcions i competències que els siguin atribuïdes, han de respectar les normes
de conducta següents:
-

-

-

-

Inhibir-se de participar en qualsevol assumpte en què pugui considerar-se que
concorren interessos personals que perjudiquin l’assoliment dels interessos públics que
motiva i guia la seva actuació, o en què pugui concórrer qualsevol altra causa
d’abstenció o recusació legalment prevista, i comunicar aquesta situació de manera
immediata. En el cas dels càrrecs electes, han d’inhibir-se d’intervenir i votar en
qualsevol assumpte en el qual tinguin un interès personal en què pugui existir conflicte
d'interès.
Abstenir-se de contractar personal de direcció amb qui hi pugui haver conflicte
d’interès.
Abstenir-se d’emprar el càrrec per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar
algun benefici a una tercera persona, amb infracció del principi d’igualtat de tracte.
Abstenir-se de desenvolupar, o participar de manera indirecta, en qualsevol activitat
aliena a les funcions municipals que pugui confrontar amb els interessos públics
municipals.
No fer ús de la posició institucional o prerrogatives derivades del càrrec o lloc de treball
per obtenir avantatges personals o per afavorir o per perjudicar d’altres persones,
físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb l’administració.
Abstenir-se d’acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de
cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin
condicionar el desenvolupament de les seves funcions.
En tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els regals
o presents que, individualment o agrupats, superin els cinquanta euros. Cas de rebre
regals o presents de valor superior s’hauran de retornar o, cas que la devolució no sigui
possible o sigui excessivament onerosa, hauran de ser entregats a l’òrgan competent
perquè siguin incorporats al patrimoni de la Corporació.
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-

-

Abstenir-se d’efectuar viatges, llevat d’aquells casos en què esdevingui imprescindible
per al desenvolupament de les funcions o competències i per les persones
indispensables i directament vinculades a aquestes.
Només s’acceptarà, per part de terceres persones, el pagament del desplaçament,
hotel i manutenció, quan les persones subjectes a aquest Codi hagin d’assistir,
convidats oficialment per part d’institucions privades o públiques, a activitats sobre
matèries directament relacionades amb les seves funcions o competències. El règim
d’invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per l’Ajuntament es
regirà, també, per aquestes normes de conducta.
Aquestes invitacions s’han de fer públiques a l’agenda, amb esment de l’entitat,
persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.
En el cas dels càrrecs electes, del personal d’alta direcció, i del personal eventual,
formular declaració dels béns patrimonials i de la participació en societats de qualsevol
tipus, tant en el moment de prendre possessió del càrrec com en el moment de
cessament, tal i com disposen les diferents normatives a les quals estan subjectes.

d) Limitacions en les actuacions posteriors al cessament
Durant els dos anys següents a la data de cessament, els destinataris d’aquest Codi que hagin
tingut responsabilitats executives a l’Ajuntament i a les entitats municipals vinculades:
-

-

No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions
en què hagin participat.
Si abans d’ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les
quals volen reincorporar-se, no incorren en la limitació de l’apartat anterior quan l’activitat
que hagin d’exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les
competències del càrrec públic ocupat.
Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar
serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà aplicable la limitació del primer
d’aquest apartat.

4.4. Reacció als oferiments irregulars
Quan les persones que estan subjectes al present Codi tinguin la sospita que se’ls estan oferint
avantatges indeguts, cal que prenguin les següents mesures per protegir-se:
a) Rebutjar l’avantatge indegut, donat que té transcendència legal no haver-ho fet
expressament.
b) Informar de la temptativa com més aviat millor a l'òrgan executiu i el/la secretari/ària de
la comissió de seguiment d’ aquest codi de conducta.
4.5. Relatives a la gestió de personal
Les persones subjectes a aquest Codi, en l’exercici de les funcions i competències que els
siguin atribuïdes, han d’actuar d’acord amb les normes següents:
a) Mostrar el degut respecte i dignitat a les persones empleades públiques amb les quals
es relacionin, així com amb les tasques que aquestes desenvolupin.
b) Garantir i defensar l’honorabilitat de les persones empleades públiques, en el
desenvolupament de les seves funcions.
c) Garantir que les relacions de les persones empleades públiques amb les persones que
s’adrecen a l’Ajuntament es desenvolupin amb respecte mutu.
d) Assumir la responsabilitat de les seves actuacions, sense derivar-la a les persones
empleades públiques amb qui es relacionin, sense causa objectiva.
e) Eliminar els factors de risc que generen l’aparició de situacions d’assetjament sexual i
per raó de sexe, assetjament per conducta discriminatòria, assetjament psicològic en el
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treball, i altres riscos de naturalesa psicosocial; així com no incórrer en aquestes
conductes.
f) Garantir l’activació dels protocols d’actuació corresponents un cop detectats casos que
poden afectar la dignitat i el benestar de les persones empleades públiques.
g) Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense detriment de la
promoció professional.
h) Vetllar perquè les relacions amb les persones empleades públiques es desenvolupin en
horaris que permetin, en termes d’igualtat d'oportunitats, el desenvolupament
professional, la compatibilitat de la vida laboral i personal i la millora de la qualitat de
vida.
i) Impulsar el desenvolupament professional de les persones empleades públiques
promovent, alhora, la formació contínua, la innovació, la creativitat i l’intercanvi de
coneixement.
j) Difondre entre les persones empleades públiques al seu càrrec les directrius,
instruccions i criteris aprovats per facilitar el seu coneixement i compliment; i procurar
que desenvolupin amb diligència les tasques que els corresponguin.
k) Adoptar un paper proactiu en la detecció i gestió d’eventuals conflictes d'interès en què
es pugui trobar el personal respecte de les unitats de què depenguin.
4.6. Relatives a la gestió i aplicació dels recursos públics
Les persones subjectes a aquest Codi, en l’exercici de les funcions i competències que els
siguin atribuïdes, han d’actuar d’acord amb les normes següents:
a) Gestionar i protegir els recursos i béns públics d’acord amb els principis de legalitat,
eficiència, equitat i eficàcia tot facilitant la supervisió i rendició de comptes tant a nivell
intern com davant la ciutadania mitjançant instruments presencials i virtuals oberts a
tothom.
b) Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i altres ajuts públics i garantir
el control posterior de l’execució, disponibilitat dels ajuts i de la justificació dels fons
rebuts.
c) Garantir el pagament a les empreses proveïdores de l'Ajuntament en el termini de
trenta dies, a comptar des de la presentació de la factura al registre.
4.7. Relatives a la transparència i accés a la informació
Per tal de garantir el principi de transparència en el desenvolupament de les seves funcions i
responsabilitats, en l’exercici del seu càrrec i dins del seu àmbit competencial, les persones
subjectes a aquest Codi han d’adaptar les seves conductes a les normes següents:
a) Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions, en exercici de les funcions i
competències, pels canals de transparència activa que estiguin implementats, d’acord
amb la normativa d’aplicació.
b) Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del
càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència.
c) No buscar l’accés a informació que no li correspon de tenir, com tampoc fer mal ús de
la informació de la qual pren coneixement a conseqüència de l’exercici de les seves
funcions o competències, així com no facilitar informació que sap que és falsa o que té
motius raonables per creure-ho.
d) Fer públiques les activitats, els actes i l’agenda oficial relacionats amb els assumptes
públics que tingui encomanats, als efectes de publicitat del registre de grups d’interès.
e) Donar a conèixer el nom de les persones i de les organitzacions que promouen o
participen en l’elaboració de propostes normatives.
f) Fer públiques les persones interlocutores dels sectors privats que participen en la
redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
dels contractes.
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g) Impulsar la creació de canals permanents de comunicació i d’intercanvi d’informació
amb la ciutadania, entitats socials i els mitjans de comunicació per fomentar una major
participació activa en la gestió pública.
h) Impulsar l’accés de la ciutadania a la informació municipal com a eina necessària del
control de la gestió pública derivat del principi de transparència garantint la resposta
àgil i adequada a les peticions d’accés.
i) Garantir la transparència en la selecció de personal, la contractació pública, l’execució
pressupostària, la concessió de subvencions, el planejament i la gestió urbanística i la
concessió de llicències.
j) Garantir als membres de la Corporació l’accés a la informació en els termes establerts
a la normativa aplicable.
k) Garantir als membres de la Corporació i l'accés a la informació de subvencions i de
contractes de l'Ajuntament i del seu sector públic, a un nivell de detall suficient per
desenvolupar la funció de control, en els termes establerts a la normativa aplicable.
l) Garantir als membres de la Corporació l'accés, al costat de l'expedient de contractació
i/o subvenció, al treball o a l'informe realitzat com a objecte del contracte o de la
subvenció.
m) Impulsar les mesures de govern obert.
4.8. En matèria contractual, de subvencions i ajuts públics
a) En matèria contractual
En matèria contractual, a més a més de les normes establertes en el capítol anterior, les
persones subjectes a aquest Codi, en l’exercici de les funcions i competències que els
siguin atribuïdes, han de respectar la normativa reguladora de la contractació pública i les
pautes de conducta següents:
-

-

-

-

-

-

Abstenir-se de promoure o participar en cap procediment de contractació pública amb
persones físiques o jurídiques amb les quals hagin mantingut algun tipus de vinculació
laboral o professional en els dos anys previs al nomenament.
Abstenir-se de participar en més d’un 10% de manera, directa o indirecta, en empreses
que tinguin algun concert o contractes de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament i
entitats municipals vinculades o dependents d’aquest. Aquesta limitació no s’aplica als
membres de la Corporació sense dedicació .
Impulsar l’obertura de dades públiques sobre contractació pública en el marc de les
obligacions de transparència.
Donar suport a les entitats de la societat civil sense ànim de lucre que reutilitzen les
dades de contractació per a controlar l’adjudicació i execució dels contractes.
Planificar i programar adequadament les necessitats públiques que hagin de ser
objecte de contractació pública per garantir la màxima eficiència en el disseny del
contracte i en el control de la seva execució.
Vetllar pel desenvolupament dels procediments contractuals de conformitat amb els
principis i els tràmits fixats en la normativa de contractació i les bases d’execució del
pressupost.
Vetllar per l’ús dels procediments contractuals que possibilitin una major concurrència i
publicitat.
Impedir el fraccionament de contractes amb la finalitat d’evitar l’aplicació del
procediment de contractació que, en atenció a la quantia del contracte, fos procedent.
Garantir que les condicions de solvència s’estableixin de manera vinculada i
proporcional a l’objecte del contracte.
Vetllar perquè les persones responsables dels òrgans de contractació estableixin
criteris de contractació amb la màxima claredat i concreció i de manera que no
comportin cap restricció en l’accés a la contractació en condicions d’igualtat.
Facilitar l’exercici del dret de recurs de les persones interessades, amb plena
accessibilitat documental de les actuacions administratives realitzades.
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-

Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès descrites a l'article 4.3
que siguin d'aplicació per raó de la matèria.

b) En matèria de subvencions i ajuts públics
En matèria de subvencions i ajuts públics, a més de les normes establertes en l’apartat
anterior, les persones subjectes a aquest Codi, en l’exercici de les funcions i competències
que els siguin atribuïdes, han de respectar les pautes següents:
- Garantir que tota subvenció s’atorga de conformitat amb els principis de publicitat,
concurrència i igualtat o, en el seu defecte, que es tracta de de les excepcions
previstes legalment.
- Interpretar restrictivament els supòsits de subvencions directes sense concurrència
competitiva, promovent en el seu cas la seva incorporació al pressupost com a
subvenció nominativa.
- Vetllar per tal que la comissió de valoració i responsable de proposar la concessió de
subvencions sigui de caràcter tècnic.
- Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de
subvencions i ajuts. Publicar la relació de persones beneficiàries, desagregada per
sexe, i les quanties d’aquests ajuts o subvencions.
- Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i altres ajuts públics i
garantir el control posterior de l’execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació
dels fons rebuts.
- Abstenir-se de participar en més d’un 10% de manera, directa o indirecta, en
empreses que percebin subvencions o ajuts municipals. Aquesta limitació no s’aplica
als membres de la Corporació sense dedicació.
- Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès descrites a l'article 4.3
que siguin d'aplicació per raó de la matèria.
4.9. En relació amb els grups d’interès
Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual de l'Ajuntament de Manresa i del seu
sector públic han d'ajustar les seves relacions amb els grups d'interès a les pautes d'actuació
següents.
a) Deure de coneixement
- Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual han de conèixer el marc
regulador dels grups d'interès i, de forma particular, la definició legal de grup d'interès,
els subjectes i les activitats que s'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès i el
Codi de conducta i la resta d'obligacions aplicables a aquests grups.
- Així mateix, han de procurar que aquests coneixements siguin compartits pel conjunt de
persones dependents o adscrites a les seves unitats directives i, en particular, pels
seus col·laboradors més propers i directes, així com pels empleats públics que puguin
establir contactes amb els grups d'interès.
b) Inscripció registral i relacions amb els grups d'interès
b.1. L’Ajuntament de Manresa s’adhereix de forma cooperativa al Registre de grups
d’interès de la Generalitat de Catalunya.
b.2. La inscripció en el Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya és
obligatòria i s'ha de formalitzar, a instància del grup d'interès, per mitjà de la
sol·licitud presentada per la persona o persones que el representen. Els alts
càrrecs, el personal directiu i el personal eventual tenen el deure de promoure i
facilitar que aquestes inscripcions es facin efectives.
b.3. Subjectes que s'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès:
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- Les persones i les organitzacions que, independentment de la seva forma o
estatut jurídic, en interès propi, d'altres persones o d'organitzacions, duen a
terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang
de llei o disposicions generals, o en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques
públiques.
- Les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir
personalitat jurídica, constitueixin de facto una font d'influència organitzada i
duguin a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre.
b.4. Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual poden mantenir
contactes amb un grup d'interès quan estigui acreditada la seva inscripció en el
Registre de grups d'interès o, subsidiàriament, si el grup acredita que ha
formalitzat la sol·licitud d'inscripció.
b.5. Amb aquesta finalitat, abans de mantenir reunions o de realitzar activitats
conjuntes amb els grups d'interès, els alts càrrecs, el personal directiu i el personal
eventual han de comprovar que els grups d'interès afectats es trobin inscrits en el
Registre de grups d'interès i, en el supòsit que no ho estiguin, recordar a qui els
representi l'obligació de sol·licitar aquesta inscripció sempre que vulguin actuar
com a grup d'interès. La comprovació de la inscripció es fa per mitjà de l'aplicació
telemàtica de consulta del Registre. Excepcionalment, si hi concorre una causa
que ho faci tècnicament impossible, aquesta comprovació es pot fer mitjançant una
consulta al personal o als punts de contacte del Registre.
b.6. Amb caràcter excepcional, es poden mantenir contactes amb un grup d'interès que
no hagi sol·licitat prèviament la seva inscripció en el Registre de grups d'interès si
les persones que el representen formalitzen per escrit, per mitjà del model
normalitzat que se'ls facilitarà, el compromís a presentar la sol·licitud d'inscripció
dins dels 10 dies següents al contacte mantingut. En aquest darrer cas, els alts
càrrecs, el personal directiu i el personal eventual han de comunicar a l'òrgan
responsable del Registre de grups d'interès la denominació del grup d'interès, la
reunió o actuació realitzada i el compromís formalitzat. Una vegada transcorregut
aquest termini, els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual no poden
mantenir nous contactes amb el grup d'interès si aquest no acredita la inscripció o
la presentació de la sol·licitud d'inscripció en el Registre.
b.7. Activitats que s'han d'inscriure en el Registre:
S'han d'inscriure en el Registre totes les activitats dutes a terme amb la finalitat
d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de
les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat,
incloent-hi les comunicacions amb càrrecs públics, autoritats i empleats públics i
també les contribucions i la participació voluntàries en consultes sobre propostes
normatives, actes jurídics o altres consultes.
c) Agendes oficials
c.1. Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual han d'incorporar a les
seves agendes oficials els contactes que mantinguin amb els grups d'interès
(audiències, reunions i actes).
c.2. El registre del contacte en l'agenda oficial ha de recollir la denominació del grup
d'interès, el número o identificador únic que tingui assignat i una referència
succinta del contingut de la reunió o activitat.
c.3. Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual també han de garantir la
conservació dels documents que aportin els grups d'interès en relació amb la
tramitació de projectes o avantprojectes normatius per tal de donar compliment a
les obligacions de publicitat activa aplicables en aquest àmbit.
d) Drets dels grups d'interès
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d.1. Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual han de facilitar que els
grups d'interès puguin exercir els drets derivats de la seva inscripció en el Registre.
En particular, han de fer possible que els grups d'interès inscrits puguin exercir els
drets següents:
- Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics com a grup
d'interès inscrit en el Registre.
- Formar part de les llistes de distribució per rebre alertes automàtiques sobre
tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les
iniciatives de l'Ajuntament de Manresa i del seu sector públic relatives a les
matèries d'interès del declarant que s'hagin fet constar en les declaracions
responsables o en les modificacions posteriors.
- Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups
d'interès inscrits al Registre.
d.2. Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual han d'acceptar els
mecanismes d'acreditació de què es puguin dotar els grups d'interès i les persones
que els representin, així com l'exercici de les facultats o els avantatges que siguin
inherents a aquests mecanismes.
e) Actuacions de control i compliment de la normativa
e.1. Els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual han de vetllar pel
compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès i del Codi de conducta
que els és aplicable i han de posar en coneixement dels òrgans competents les
irregularitats o infraccions de què tinguin coneixement.
e.2. Amb aquesta finalitat, els alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual
han de comunicar al Registre de grups d'interès qualsevol irregularitat que detectin
en les seves relacions amb els grups d'interès, instant-lo a realitzar les actuacions
de verificació que correspongui o trametent les alertes o denúncies corresponents.
e.3. En qualsevol cas, els alts càrrecs i el personal directiu s'han d'abstenir de mantenir
contactes o han d'interrompre els que estiguin tenint amb els grups d'interès
sempre que aquests grups incorrin en una infracció manifesta de la normativa o del
Codi de conducta que els és d'aplicació.
Article 5. Mecanisme de control intern
L’Ajuntament de Manresa establirà un mecanisme de control intern amb la denominació de
Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs d’acord amb la composició,
funcions i operativitat que es determinen a continuació.
5.1. Composició
La Comissió de seguiment del Codi de conducta, serà integrada pels següents membres:
President:
Sotspresident:

Vocals:

Secretari/ària:

El/la Tinent d’alcalde o regidor/a delegat/da que ostenti les
competències en matèria d’ organització.
El/la Tinent d’Alcalde o regidor/ora delegat/da que ostenti les
competències en matèria de recursos humans o regidor/a en qui
delegui l’alcalde.
El/la Tècnic/ca responsable de l’àrea d’organització i recursos humans.
El/la Tècnic/a responsable dels serveis jurídics municipals.
Dos membres representants dels grups de l’oposició amb major
representació popular i, cas d’empat, elegits per sorteig.
El secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.
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Es podran modificar per resolució de l’alcaldia les regidories a les quals pertoca la presidència i
la sotspresidència d’aquesta comissió, cas de produir-se alteracions en l’organització municipal
que l’afectessin.
El/la Secretari/tària haurà d’elaborar l'ordre del dia de les sessions i l'acta corresponent i
realitzar les convocatòries.
Les persones que integren la Comissió de seguiment hauran de guardar secret de la informació
a què accedeixin per exercir les seves funcions (fets examinats, contingut de les deliberacions i
decisions adoptades) i han de preservar la confidencialitat de les dades personals tractades.
5.2. Funcions
Les funcions bàsiques que haurà de portar a terme aquest mecanisme de control intern seran:
-

Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
Formular recomanacions i propostes de millora.
Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit
que correspongui en cas d’incompliment del codi.
Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
Promoure la difusió i el coneixement del codi.
Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es
farà públic a través del portal de la transparència.

5.3. Operativitat
La Comissió́ de Seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs ha d’ajustar el seu
funcionament a allò que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament
d’organització́ , funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, a excepció del referent a la seva composició i periodicitat,
que s’ajustaran a l’establert en aquest codi.
La Comissió́ celebrarà̀ sessions ordinàries amb periodicitat anual o a iniciativa pròpia del
president o bé a petició de 3 dels seus membres.
Article 6. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest
codi, és el que s’estableix al capítol II del Títol VII de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats o declaracions és sancionat d'acord amb
el règim específic establert per la legislació aplicable en aquesta matèria.
En el cas d'incompliment de les normes de conducta a què fa referència l'article 4.6 d'aquest
Codi, relatives a la gestió i aplicació dels recursos públics, és aplicable la normativa reguladora
de la responsabilitat comptable i, si escau, la legislació específica reguladora d'aquesta
matèria.
El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació sobre procediment de les
administracions públiques, garantint, en tot cas, el principi de contradicció i defensa.
Disposició addicional única
Els codis de conducta d’entitats municipals vinculades o dependents que s’aprovin amb
posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest hauran de ser compatibles i conformes amb els
principis i les normes de conducta que regulen aquest Codi.

Acta de la sessió plenària núm. 3, de 21 de març de 2019

52

Disposicions transitòries
Primera
Els codis de conducta d’entitats municipals vinculades o dependents incloses dins del seu
sector públic vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest codi hauran d’adaptar-se als
principis, les normes de conducta que regulen aquest document en un termini de sis mesos a
comptar des de la seva entrada en vigor.
Segona
El règim jurídic que regeix per als empleats públics de l’Ajuntament de Manresa no inclosos
dins de l’àmbit subjectiu d’aquest codi és el que defineix l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i la resta de normativa reguladora
vigent que li sigui d’aplicació.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament del Codi ètic de l’Ajuntament de Manresa aprovat inicialment per
acord de ple de 19 d’abril de 2010, aprovació que esdevingué definitiva en no haver-s’hi
presentat al·legacions (BOP de 13 d’octubre de 2010)
Disposicions finals
Primera
Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi
expressament la seva modificació o derogació. El present codi de conducta s’haurà de revisar i
actualitzar periòdicament, d’acord amb l’evolució de la dinàmica social seguint el procediment
administratiu previst per a la seva aprovació.
Segona
Aquest codi entrarà en vigor un cop sigui aprovat definitivament, se n’hagi publicat el text
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst als
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local”

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=4798.0&endsAt=5904

L’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels
25 membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

6.

PROPOSICIONS

6.1.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i del regidor Miquel Davins
Pey, per tal de definir els usos de l’Edifici de l’Anònima durant el proper
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El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i del regidor
Miquel Davins Pey, de 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Manresa, la capital de la Catalunya Central, s’ha caracteritzat sempre pel seu
dinamisme social, econòmic i cultural. Per la inquietud, talent i esperit crític de la
comunitat que la representa i de la de la seva zona d’influència.
Per un cantó, l’organització del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa,
ha detectat, des dels inicis de la seva trajectòria, com la majoria del moviment artístic,
cultural i creatiu es dinamitza sobretot des del Centre Històric de la ciutat a través dels
seus diversos agents. Aquest són agents que, amb vocació emprenedora i esperit de
cohesió social, han fet aflorar una sèrie de necessitats en l’àmbit creatiu, artístic i
cultural que afecten a la ciutat de Manresa i al seu territori d’influència. Necessitats que
es poden resumir en un espai que exerceixi les funcions de punt de trobada de la
comunitat creativa, un niu per a foment de l’emprenedoria i la indústria creativa, un
escenari de mostra d’expressions artístiques fora dels circuits majoritaris, un espai on
es treballi el fet cultural amb vocació transformadora des dels mitjans fins a les
finalitats. Necessitats existents i que no tenen un refugi a la ciutat, ja sigui en forma
d’espai físic o d’agent que hi treballi.
Per altra banda, l’organització del FABA ha mostrat a la ciutat, des dels seus inicis i a
través del festival, la proposta d’espai des d’on treballar aquest conjunt de necessitats:
l’antiga fàbrica elèctrica de la ciutat, coneguda per L’Anònima, al carrer Llussà.
Es tracta d’un edifici construït el 1883 sota la direcció de l’arquitecte Ignasi Oms i
Ponsa. Està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local i va ser la seu de les diverses
companyies elèctriques des del seu origen fins el 2014, quan va ser cedit a la ciutat.
Actualment és un espai de propietat municipal en bones condicions, amb dues naus i
un edifici d’oficines, situat al Centre Històric de la ciutat. Un espai que està sota la
gestió de la Regidoria de Cultura i sobre el qual no hi ha un ús definit més enllà de la
qualificació d’equipament cultural i de proximitat.
L’any 2016, des de la regidoria de Dinamització econòmica, es va realitzar un estudi
per convertir l’Anònima en un Centre de Creativitat, lligat a la indústria cultural i del
coneixement.
Des del 2016, l’Ajuntament ha destinat recursos per tal de fer les millores necessàries
per començar a fer activitats de caràcter puntual, especialment a la nau principal de
l’Anònima.
El 8 de gener de 2019, l’Ajuntament va signar un acord amb la companyia ENDESA
per tal que bona part del seu entorn, de titularitat de la companyia elèctrica,
esdevingués un espai lliure. Un acord que es va materialitzar amb una modificació del
POUM, aprovada inicialment al ple del 24 de gener del 2019 i que està previst aprovar
provisionalment al ple d’aquest mes de març.
L’organització del FABA creu fermament en el paper cabdal de la cultura, i
conseqüentment de l’art i la creativitat, com a element cohesionador, com a vehicle de
transformació de l’entorn i com a dret humà fonamental per a viure plenament. Dedicar
espais al cultiu de la cultura de base, complementant el circuit cultural d’exhibició
existent a la ciutat, és una aposta per tenir una ciutat i una regió sana en el seu nivell
democràtic i de pensament.
L’organització del FABA treballa per convertir l’Anònima en una fàbrica de creació per
a la cultura transformadora. Un espai de creació inspirat per tres conceptes. En primer
lloc, l’Anònima: la veu d’aquella gent i propostes que estan fora dels circuits
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majoritaris. En segon lloc, la Llum: un referent patrimonial de Manresa en la primera
fàbrica que la va generar i transformar: les dues accions que ha de dur a terme la
fàbrica creativa. I en tercer lloc, l’ànima artística de l’Anònima, el Teatre del Buen
Retiro, espai i activitat que ocupava els solars on es va construir l’edifici actual.
L’organització del FABA treballa per una fàbrica de creació per a la cultura
transformadora: un espai d’ús social, un niu de creativitat, un punt de trobada, un
impuls de l’emprenedoria: en definitiva, el lloc on es resoldran els reptes creatius del
futur. Un espai que tingui els equipaments que la capital necessita: bucs d’assaig, una
sala petita per a circuits minoritaris, un laboratori artístic, una colònia de creatius i
emprenedors, una residència artística i la oficina de la Film Comission. Un equipament
amb el suport municipal però de gestió col·laborativa, que no sigui onerós per a la
nòmina municipal, que sigui sostenible i que mantingui la funció social i dinamitzadora
que emana de la seva naturalesa.
L’organització del FABA proposa a l’Ajuntament i a la ciutadania de Manresa l’edifici de
l’Anònima com a fàbrica de creació per a la cultura transformadora, en benefici de la
ciutat i la comunitat artística i creativa de la seva zona d’influència i amb la voluntat de
convertir-la en un referent creatiu a nivell català.
Per últim, cal recordar que, al ple de juliol de 2014, es va aprovar la moció que
expressava el compromís a definir i temporalitzar un procés participatiu, conjuntament
amb una comissió creada expressament, sobre els possibles usos als quals dedicar
l’equipament de l’Anònima.
Per tot això, els grups municipals que signen aquests proposició proposen l’adopció
dels següents
ACORDS:
1- Recollir la proposta liderada per l’organització del FABA i la comunitat que li dona
suport de convertir l’Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora
i reconèixer-ne l’aportació per a solucionar les necessitats esmentades en els camps
de les arts i la creació existents a la ciutat.
2- Definir l’ús i el projecte de l’Anònima, a través d’un procés participatiu, el proper
mandat 2019-2023; valorant, també, la proposta de l’organització del FABA, amb
l’objectiu d’activar l’equipament.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serra Morales, en representació de
l’Associació L’Antic, que ha demanat per a intervenir en el punt 6.1 de l’ordre del dia.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=5904.0&endsAt=8221

L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.1 dels Grups Municipals ERC, CDC i el
regidor Miquel Davins Pey, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
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L’alcalde proposa continuar amb les sol·licituds de compareixença davant de la resta
de punts de l’odre del dia, concretament les intervencions en les proposicions 6.4 i 6.5.

6.4.-

Proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC, DM i el regidor Miquel
Davins Pey, per declarar Manresa Territori Lliure de Paradisos Fiscals.-

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC, DM i el
regidor Miquel Davins Pey, de 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació.
“Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a tot el món, amb un greu cost tant a
nivell global com a nivell local. El seu ús s'ha disparat en les últimes dècades. El 2014,
la inversió mundial en paradisos fiscals ja era quatre vegades superior a la del 2001, i
va créixer el doble de ràpid que l'economia mundial en aquest període. Mentre la
meitat del comerç mundial passa ja per un paradís fiscal, la seva utilització gairebé
generalitzada per multinacionals de tot el món genera una discriminació econòmica per
a les petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús.
Els paradisos fiscals son zones que es caracteritzen per una baixa o nul·la tributació, a
més de per un elevat nivell d'opacitat i d'un marc legislatiu que permet la creació
d'empreses sense necessitat que hagin de desenvolupar una activitat econòmica real.
Els impactes socials que se’n deriven són elevats. L'evasió i l'elusió fiscal a través de
paradisos fiscals redueixen considerablement la recaptació pública, per la qual cosa és
més difícil finançar la despesa de serveis socials. Així mateix, el seu secretisme facilita
també el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, màfies
i grups terroristes, l'encobriment de tràfic d'armes i altres activitats contràries als drets
humans i al bé comú.
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents
actors internacionals (com ara el G7, el G20, l'OCDE o la UE) estiguin prenent
mesures per obligar a un major control sobre la seva utilització per part de grans
empreses per eludir o evadir impostos.
En aquest sentit, la reforma del sistema fiscal internacional liderada per l'OCDE sota el
mandat del G20 ha reconegut, entre altres mesures, la necessitat d'incrementar la
transparència en la informació que aporten les grans empreses, fent obligatori que les
multinacionals presentin un llistat on figurin totes les filials que tenen en cada un dels
països en què operen, així com les seves dades d'activitat econòmica i pagament
d'impostos en cadascun d'aquests països (Informe país per país o country-by-country
reporting). El Govern espanyol ha inclòs aquest requeriment d'informació a la nova
directiva sobre societats de capital, de manera que les grans empreses l’han de
presentar des de l’any 2016. Aquest és un avanç legislatiu necessari, però no suficient.
Els ajuntaments poden, però, tenir un paper fonamental en la reducció de l'impacte
dels paradisos fiscals per contrarestar la manca de voluntat política de les institucions
internacionals i els diferents governs. Aquest serà un pas fonamental per posar les
necessitats de la ciutadania per davant dels interessos de les grans corporacions.
És una autèntica contradicció que amb els impostos que paguen els propis ciutadans
es premiï a empreses que tenen un comportament fiscal poc responsable, a través de
la contractació pública, en lloc d'invertir en la millora de les condicions de vida de la
ciutadania. Els ajuntaments poden exercir un major control sobre els concursos públics
locals perquè aquests es donin en condicions de lliure competència, i no de dúmping
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fiscal, i vetllar pel manteniment dels recursos públics per a la reducció de la
desigualtat.
Per aquests motius, l'Ajuntament de Manresa es compromet a:
1. Declarar el municipi territori lliure de paradisos fiscals, i es compromet a fer els
passos necessaris per assegurar que els concursos públics valorin les empreses que
tenen conductes fiscals responsables, més que no pas les empreses que utilitzen els
paradisos fiscals per evadir o eludir impostos.
2. Activar els mecanismes que siguin possibles dins la legislació de contractació
pública per impedir que siguin contractades empreses que tinguin la seva seu en
paradisos fiscals o operin en benefici propi en aquests espais. Aquest compromís es
farà extensiu a aquelles societats que formin part d’una matriu domiciliada en
paradisos fiscals, d’acord amb la Resolució del Parlament de Catalunya de 19 de juny
de 2014.
3. Comprometre a prendre les mesures de transparència següents:
- Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam
Intermón, als grups parlamentaris municipals i a la comissió d'economia de la
Comunitat Autònoma, als governs de la Comunitat Autònoma i d'Espanya, i al Ministeri
d'Hisenda;
- Treballar perquè aquests compromisos es tradueixin en la tramitació de les
disposicions legals necessàries per a la seva articulació.”
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC, ERC i PSC, de 21 de
març de 2019, a la proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC, DM i el regidor
Miquel Davins Pey, que es transcriu a continuació.
“En l’acord n.1 substituir la frase: ‘’Declarar el municipi territori lliure de paradisos
fiscals’’ per: ’’Declarar que l’Ajuntament de Manresa evitarà mantenir relacions
contractuals amb empreses relacionades amb paradisos fiscals’’ quedant l’acord n.1
de la següent manera:
ACORD 1.
Declarar que l’Ajuntament de Manresa evitarà mantenir relacions contractuals amb
empreses relacionades amb paradisos fiscal, i es compromet a fer els passos
necessaris per assegurar que els concursos públics valorin les empreses que tenen
conductes fiscals responsables, més que no pas les empreses que utilitzen els
paradisos fiscals per evadir o eludir impostos.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Ramón Balcells Crusellas, en representació de
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat per a intervenir en relació al punt 6.4 de
l’ordre del dia.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=8221.0&endsAt=9639
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels Grups Municipals de CDC,
ERC i PSC, a la proposició 6.4 dels Grups Municipals de la CUP, PSC, DM i el
regidor Miquel Davins Pey i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.4 dels Grups Municipals de la CUP,
PSC, DM i el regidor Miquel Davins Pey, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, es declara acordat
el següent:
“Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a tot el món, amb un greu cost tant a
nivell global com a nivell local. El seu ús s'ha disparat en les últimes dècades. El 2014,
la inversió mundial en paradisos fiscals ja era quatre vegades superior a la del 2001, i
va créixer el doble de ràpid que l'economia mundial en aquest període. Mentre la
meitat del comerç mundial passa ja per un paradís fiscal, la seva utilització gairebé
generalitzada per multinacionals de tot el món genera una discriminació econòmica per
a les petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús.
Els paradisos fiscals son zones que es caracteritzen per una baixa o nul·la tributació, a
més de per un elevat nivell d'opacitat i d'un marc legislatiu que permet la creació
d'empreses sense necessitat que hagin de desenvolupar una activitat econòmica real.
Els impactes socials que se’n deriven són elevats. L'evasió i l'elusió fiscal a través de
paradisos fiscals redueixen considerablement la recaptació pública, per la qual cosa és
més difícil finançar la despesa de serveis socials. Així mateix, el seu secretisme facilita
també el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, màfies
i grups terroristes, l'encobriment de tràfic d'armes i altres activitats contràries als drets
humans i al bé comú.
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents
actors internacionals (com ara el G7, el G20, l'OCDE o la UE) estiguin prenent
mesures per obligar a un major control sobre la seva utilització per part de grans
empreses per eludir o evadir impostos.
En aquest sentit, la reforma del sistema fiscal internacional liderada per l'OCDE sota el
mandat del G20 ha reconegut, entre altres mesures, la necessitat d'incrementar la
transparència en la informació que aporten les grans empreses, fent obligatori que les
multinacionals presentin un llistat on figurin totes les filials que tenen en cada un dels
països en què operen, així com les seves dades d'activitat econòmica i pagament
d'impostos en cadascun d'aquests països (Informe país per país o country-by-country
reporting). El Govern espanyol ha inclòs aquest requeriment d'informació a la nova
directiva sobre societats de capital, de manera que les grans empreses l’han de
presentar des de l’any 2016. Aquest és un avanç legislatiu necessari, però no suficient.
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Els ajuntaments poden, però, tenir un paper fonamental en la reducció de l'impacte
dels paradisos fiscals per contrarestar la manca de voluntat política de les institucions
internacionals i els diferents governs. Aquest serà un pas fonamental per posar les
necessitats de la ciutadania per davant dels interessos de les grans corporacions.
És una autèntica contradicció que amb els impostos que paguen els propis ciutadans
es premiï a empreses que tenen un comportament fiscal poc responsable, a través de
la contractació pública, en lloc d'invertir en la millora de les condicions de vida de la
ciutadania. Els ajuntaments poden exercir un major control sobre els concursos públics
locals perquè aquests es donin en condicions de lliure competència, i no de dúmping
fiscal, i vetllar pel manteniment dels recursos públics per a la reducció de la
desigualtat.
Per aquests motius, l'Ajuntament de Manresa es compromet a:

2.

Declarar que l’Ajuntament de Manresa evitarà mantenir relacions contractuals amb
empreses relacionades amb paradisos fiscals, i es compromet a fer els passos
necessaris per assegurar que els concursos públics valorin les empreses que
tenen conductes fiscals responsables, més que no pas les empreses que utilitzen
els paradisos fiscals per evadir o eludir impostos.
Activar els mecanismes que siguin possibles dins la legislació de contractació
pública per impedir que siguin contractades empreses que tinguin la seva seu en
paradisos fiscals o operin en benefici propi en aquests espais. Aquest compromís
es farà extensiu a aquelles societats que formin part d’una matriu domiciliada en
paradisos fiscals, d’acord amb la Resolució del Parlament de Catalunya de 19 de
juny de 2014.

3.

Comprometre a prendre les mesures de transparència següents:

1.

-

Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam
Intermón, als grups parlamentaris municipals i a la comissió d'economia de la
Comunitat Autònoma, als governs de la Comunitat Autònoma i d'Espanya, i al
Ministeri d'Hisenda;

-

Treballar perquè aquests compromisos es tradueixin en la tramitació de les
disposicions legals necessàries per a la seva articulació.”

6.5.-

Proposició del Grup Municipal de DM i el regidor Miquel Davins Pey, per
reclamar mesures en la seguretat i la qualitat del servei de les línies R-4 i
R-12 de rodalies i regionals de Catalunya, així com en la resta de
comunicacions i infraestructures.-

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de DM i el regidor Miquel Davins
Pey, de 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació:
“El dimarts 20 de novembre del 2018 va tenir lloc a Vacarisses un accident ferroviari
a la línia 4 de Rodalies de Catalunya, que va causar 1 mort i una cinquantena de
ferits. La causa fou una esllavissada en una paret al costat de la via que va causar el
descarrilament del tren.
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El divendres 8 de febrer de 2019 va tenir lloc a Castellgalí un accident ferroviari, A
CONSEQÜÈNCIA D’UNA TOPADA FRONTAL de dos trens de les línies R-4 de
Rodalies i R-12 de Regional de Catalunya que circulaven en direcció oposada per la
mateixa via, que va causar 1 mort i un centenar de ferits.
La línia R-4 i també la R-12 de Renfe, pateixen des de fa dècades una desinversió per
part de l’estat espanyol que està portant a la degradació constant del servei, augment
del temps de trajecte, disminució de la fiabilitat del servei i darrerament a la
disminució de la seguretat en aquesta, com ho demostren els dos accidents que han
tingut lloc els darrers mesos.
Aquesta degradació és global a la xarxa de Rodalies de Catalunya, però és als
extrems de les línies on l’afectació té una incidència superior. El cas del tram Manresa
– Terrassa és paradigmàtic, ja que és l’únic de la xarxa que no disposa del sistema
de bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB), pensat per donar seguretat
en línies de doble via en les quals hi poden haver circulacions a contravia.
Un altre element que destaca en aquest tram és l’existència de diverses limitacions
de velocitat temporal, establertes per la manca de seguretat que s’ha detectat en
algunes localitzacions de la línia. Aquestes limitacions, teòricament temporals, s’han
anat allargant en el temps, fins al punt que han quedat consolidades en els horaris
oficials de la línia, per manca d’inversió en la reparació i garantia de la seguretat.
Aproximadament uns deu anys enrere el trajecte entre Manresa i Terrassa es podia
dur a terme en menys de 30 minuts. Actualment el tren més ràpid el realitza en 33
minuts.
L'1 de gener de 2010, va tenir lloc el traspàs a la Generalitat els serveis de Rodalies,
tal com s'establia a l'Estatut, per part del Ministeri de Fomento. Aquest traspàs es va
limitar tan sols a la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació
als usuaris) i del personal. La titularitat de la infraestructura (vies, estacions i andanes)
es va mantenir en mans d’ADIF i depèn de l’empresa pública espanyola la realització
de les inversions adients per tal de mantenir la seguretat i la fiabilitat i per la millora
del servei ferroviari. L’explotació del servei i titularitat dels trens, correspon a RENFE, i
la Generalitat no pot assignar-la a cap altre operador fins que l’estat espanyol no
modifiqui la llei del sector ferroviari, perquè aquesta estableix Renfe com a únic
gestor dels serveis ferroviaris.
El 17 de març de 2016 el ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per amplíssima
majoria una moció que reclamava el traspàs del servei de rodalies i regional al govern
de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil, unitat
empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de
qualitat, i l’aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que
avui dia no s’han realitzat per part d’ADIF. Aquest traspàs no sembla que hagi de ser
una realitat donat el context actual, en què l’estat espanyol camina cap a la
recentralització.
El preu d’una T-Mes o d’una T-Trimestre, requereix un nombre de viatges gairebé
equivalent a dos viatges diaris de dilluns a divendres. De manera que en mesos amb
diversos festius o amb altres casuístiques que facin que un usuari habitual realitzi
menys trajectes no sigui competitiu. Una rebaixa d’un 30% dels preus d’aquests
títols, juntament amb la T-Jove, els faria molt més atractius i n’incrementaria l’ús, que
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ara és relativament baix, en comparació amb la T-10. També una racionalització de
Zones, en l’actualitat Manresa és zona 6, rebaixaria el preu del transport públic.
Però, no patim només la greu problemàtica de les línies de tren R-4 i R-12, també
tenim un greu problema de comunicacions per carretera, que fa molts anys
s’arrossega sense veritables solucions. Tenim en primer lloc i com a fet principal la
carretera C-55 totalment col·lapsada, de la que en els anys 90 del segle passat ja es
demanava el seu desdoblament, a les hores per un IMD de 25.000 vehicles diaris,
que en l’actualitat i amb dades de l’any 2017 aquest IMD arriba als 37.000 vehicles i
amb un gran increment dels vehicles pesants, en part fomentat per la instal·lació de
polígons industrials vorejant aquesta carretera.
Les mesures preses fins ara, han servit per evitar la gran mortaldat que patia aquesta
via, però no ha evitat la gran accidentalitat, encara que els accidents siguin més lleus
i la seva gravetat menor. El passat any 2018 es va produir una 1 víctima mortal,
174 ferits lleus i alguns de greus, així com innumerables accidents amb només
danys materials que no surten a cap estadística. En això hem d’afegir les hores i
hores de retencions i aturades, la problemàtica dels vehicles d’emergències per poder
circular per l’anomenada “RATERA” per la seva estretor inconcebible en una
carretera d’aquestes característiques, i la falta de competitivitat que suposa per la
ciutat aquesta deficient infraestructura.
La gran proposta venuda com la gran solució, foren les noves bonificacions a
l’autopista C-16. Després de 3 anys de la seva implantació es pot constar la seva
ineficàcia per treure transit de la C55. Segons dades dels comptes anuals de la concessionària AUTEMA, el passat
any 2108 va comptabilitzar un IMD de 18.781 vehicles. Les bonificacions a la C-16
ens van costar l’any 2017 la quantitat de 24.822.044.- € sense incloure l’IVA. Amb
l’augment de 900 vehicles/dia l’any 2018, aquest import serà més elevat.
Hi ha dos grans projectes per intentar millorar, si més no una mica aquest estat de
coses foren: La Vinyeta i la unió de la C-16 amb l’A-2 per mitjà de la B-40
(Viladecavalls-Olesa). Aquests projectes semblen més lluny que mai. La Vinyeta és
impossible mentre no tinguem la capacitat de governar- nos amb independència i la B40, després de múltiples ajornaments i de parlar de dates d’acabament com el 2019 o
2020, sembla que per problemes amb el terreny s’han de refer els projectes, potser
licitar de nou i ja es parla del 2022 o més enllà.
L’any 2015 la Generalitat de Catalunya va fer públics els 3 projectes de
desdoblament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa que varen ser
adjudicats per 2M€ l’any 2011 a diferents empreses. El primer dels projectes està
centrat en un tram d’uns 3 quilòmetres que va de Castellbell i el Vilar a Sant Vicenç de
Castellet i té un cost d'execució de 13,9M€. El segon tram, també de 3 quilòmetres és
el més car i té un cost de 63,2M€ i va de Sant Vicenç de Castellet a Manresa. El
darrer tram que inclou la part del traçat de la C-55 no desdoblat al terme municipal
de Manresa té un cost de 38,3M€.
Per tots aquests motius exposats anteriorment, el grup municipal de Democràcia
Municipal i el regidor Miquel Davins Pey, a proposta de Primàries Manresa i la
Plataforma No Més Morts C-55, proposen al ple de l’ajuntament l’adopció dels
acords següents:
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PRIMER. Constatar que només la independència de Catalunya garanteix, com podem
observar dia a dia, disposar de les eines i finançament per tal de tenir una xarxa de
rodalies amb un servei eficaç i de qualitat. Com també una millora en les
infraestructures i comunicacions per carretera amb la capital, ara per ara perilloses o
amb un cost molt elevat que paguem tots els catalans i catalanes
I mentre no s’arriba a aquesta situació:
SEGON. Instar al govern de l’Estat, i en concret a ADIF, a instal·lar de forma
molt urgent el sistema de bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB) en el
tram Manresa – Terrassa, per tal que això sigui una realitat i no paraules, després de
la trobada que van tenir els alcaldes de la comarca amb membres de Fomento a
Madrid, s’ha de fer seguiment constant de què aquestes millores es portin a terme
segons el que varen acordar i sense més dilacions.
TERCER. Instar al govern de l’Estat, i en concret a ADIF, a instal·lar de forma
urgent el sistema de gestió European Rail Traffic Management System (ERTMS) al
conjunt de la línia 4 de rodalia, per permetre una millor gestió del trànsit ferroviari
que permeti l’increment de la capacitat de la xarxa amb un augment dels nivells de
seguretat d’aquesta. També a realitzar de forma urgent les inversions necessàries a
la línia 4 de rodalia per l’eliminació de totes les limitacions de velocitat temporals que
s’han establert els darrers anys.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat un abaratiment dels abonaments
mensuals i trimestrals que els facin molt més competitius davant d’altres tipus de
bitllet com són la T-10, així com un canvi urgent de zona tarifaria per tal que el
transport públic sigui un mitja eficaç i econòmic de desplaçament.
CINQUÈ. Instar al Govern de la Generalitat, que vista la ineficàcia en resultats
després de 3 anys de l’intent de traslladar transit de la carretera C-55 a l’autopista C16, de l’elevat cost en bonificacions que paguem a AUTEMA, per l’autopista més cara
de l’estat, la no implementació de la Vinyeta l’1 de gener de 2019 com s’havia dit i el
gran retard en la posada en marxa de la B-40. Que tan aviat com es pugui, posi en
licitació els 3 projectes de desdoblament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i
Manresa, si més no, com acte de bona voluntat i tal com es va demanar al conseller
de territori Sr. Calvet el passat 1 de març a la Cambra de Comerç, es liciti i comenci
de forma immediata les obres del primer dels projectes amb un cost de 13 M€, tram
de Castellbell a Sant Vicenç de Castellet.
Així com demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, no inici nous projectes
milionaris, davant de la falta de diners per infraestructures segons el Sr. Conseller
de Territori, sense abans solucionar el desdoblament de la C-55, que fa més de 25
anys es demana i necessita amb urgència.
SISÈ. Instar a aquest Consistori i els seus grups polítics a fer un seguiment constant,
vers les problemàtiques en infraestructures i comunicacions que patim, vetllant per la
seva millora i seguretat.
SETÈ. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través
dels mitjans de comunicació municipals.”
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El secretari presenta l’esmena de substitució presentada pels Grups Municipals
d’ERC, CDC, PSC, DM i el regidor Miquel Davins Pey, de 21 de març de 2019, a la
proposició 6.5 dels Grup Municipal de DM i el regidor Miquel Davins Pey, que es
transcriu a continuació:
“El dimarts 20 de novembre del 2018 va tenir lloc a Vacarisses un accident ferroviari a
la línia 4 de Rodalies de Catalunya, que va causar 1 mort i una cinquantena de ferits.
La causa fou una esllavissada en una paret al costat de la via que va causar el
descarrilament del tren.
El divendres 8 de febrer de 2019 va tenir lloc a Castellgalí un accident ferroviari, a
conseqüència d’una topada frontal de dos trens de les línies R-4 de Rodalies i R-12 de
Regional de Catalunya que circulaven en direcció oposada per la mateixa via, que va
causar 1mort i un centenar de ferits.
La línia R-4 i també la R-12 de Renfe, pateixen des de fa dècades una desinversió per
part de l’estat espanyol que està portant a la degradació constant del servei, augment
del temps de trajecte, disminució de la fiabilitat del servei i darrerament a la disminució
de la seguretat en aquesta, com ho demostren els dos accidents que han tingut lloc els
darrers mesos.
Aquesta degradació és global a la xarxa de Rodalies de Catalunya, però és als
extrems de les línies on l’afectació té una incidència superior. El cas del tram Manresa
– Terrassa és paradigmàtic, ja que és l’únic de la xarxa que no disposa del sistema de
bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB), pensat per donar seguretat en
línies de doble via en les quals hi poden haver circulacions a contravia.
Un altre element que destaca en aquest tram és l’existència de diverses limitacions de
velocitat temporal, establertes per la manca de seguretat que s’ha detectat en algunes
localitzacions de la línia. Aquestes limitacions, teòricament temporals, s’han anat
allargant en el temps, fins al punt que han quedat consolidades en els horaris oficials
de la línia, per manca d’inversió en la reparació i garantia de la seguretat.
Aproximadament uns deu anys enrere el trajecte entre Manresa i Terrassa es podia
dur a terme en menys de 30 minuts. Actualment el tren més ràpid el realitza en 33
minuts.
L'1 de gener de 2010, va tenir lloc el traspàs a la Generalitat els serveis de Rodalies,
tal com s'establia a l'Estatut, per part del Ministeri de Fomento. Aquest traspàs es va
limitar tan sols a la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als
usuaris) i del personal. La titularitat de la infraestructura (vies, estacions i andanes) es
va mantenir en mans d’ADIF i depèn de l’empresa pública espanyola la realització de
les inversions adients per tal de mantenir la seguretat i la fiabilitat i per la millora del
servei ferroviari. L’explotació del servei i titularitat dels trens, correspon a RENFE, i la
Generalitat no pot assignar-la a cap altre operador fins que l’estat espanyol no
modifiqui la llei del sector ferroviari, perquè aquesta estableix Renfe com a únic gestor
dels serveis ferroviaris.
El 17 de març de 2016 el ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per amplíssima
majoria una moció que reclamava el traspàs del servei de rodalies i regional al govern
de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil, unitat
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empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat,
i l’aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que avui dia no
s’han realitzat per part d’ADIF.
Arran de l’accident del 20 de novembre de 2018, el 20 de desembre de 2018 el ple de
l’Ajuntament va aprovar una proposició per reclamar a l’Estat espanyol les inversions
necessàries a la línia R4 de Rodalies de Barcelona per tal d’oferir un servei segur,
eficient i ràpid, que uneixi Manresa amb Barcelona en menys d’una hora. En aquella
proposició també es demanava la constitució d’una taula de treball integrada per
responsables del Ministeri de Foment, les empreses ADIF i RENFE, del Departament
de Territori i Sostenibilitat, dels Consells Comarcals i dels municipis per on passa la
línia R4.
Posteriorment, i arran de l’accident mortal del dia 8 de febrer, el dimecres 13 de febrer
el Consell d’Alcaldes, conjuntament amb representats dels Consells comarcals del
Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Vallès occidental i d’agents econòmics i socials
de la Catalunya Central van acordar un manifest on es demanava al Ministeri de
Foment que en el termini de 15 dies rebés als representants del territori per posar
sobre la taula un calendari concret d’execució de les actuacions previstes a la línia R4.
El 26 de febrer una delegació d’alcaldes i representants dels consells comarcals i
també del Consorci Viari van ser rebuts al Ministeri de Foment amb Pedro Saura,
secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge; Isabel Pardo, presidenta
d’Adif; i Isaías Táboas, president de Renfe, entre altres representants del ministeri. En
aquella reunió el secretari d’Estat es va comprometre a licitar, abans de l’estiu, el
projecte per millorar les instal·lacions de senyalització i dels sistemes de seguretat,
que inclouen el mecanisme de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) en una primera
fase i, posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit (ERTMS). Unes
actuacions que tenen una durada prevista d’execució de 18 mesos. També hi va haver
el compromís de crear una comissió de seguiment per tal d’establir un sistema efectiu
de comunicació fluïda i estable entre el Ministeri, Renfe i Adif i els representants del
territori tant a l’hora de determinar quines són les actuacions de millora de la línia R4
com per estar informats en cas de noves incidències.
Per altra banda el preu d’una T-Mes o d’una T-Trimestre, requereix un nombre de
viatges gairebé equivalent a dos viatges diaris de dilluns a divendres. De manera que
en mesos amb diversos festius o amb altres casuístiques que facin que un usuari
habitual realitzi menys trajectes no sigui competitiu. Una rebaixa dels preus d’aquests
títols, juntament amb la T-Jove, els faria molt més atractius i n’incrementaria l’ús, que
ara és relativament baix, en comparació amb la T-10. També una racionalització de
Zones, en l’actualitat Manresa és zona 6, rebaixaria el preu del transport públic i el
faria més competitiu.
Però, no patim només la greu problemàtica de les línies de tren R-4 i R-12, també
tenim un greu problema de comunicacions per carretera.
La carretera C-55 té des dels anys 90 del segle passat unes IMD de 25.000 vehicles
diaris. En l’actualitat i amb dades de l’any 2017 aquest IMD arriba als 37.000 vehicles i
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amb un gran increment dels vehicles pesants, en part fomentat per la instal·lació de
polígons industrials vorejant aquesta carretera.
Le Generalitat de Catalunya ha realitzat, des del 2013 un conjunta de mesures per
millorar la seguretat de les carreteres C55 i C58 per valor de més de 27,6 milions
d’euros. I hi ha obres en projecte per valor de 6 milions d’euros més. Aquestes
actuacions han permès evitar la mortalitat que patia aquesta via.
Entre d’altres actuacions, s’han portat a terme algunes que han afavorit especialment
la mobilitat a la nostra ciutat, com el desdoblament de la ronda de Manresa, la rotonda
d’accés a Sant Pau o la connexió de la C-55 amb Viladordis.
Per altra banda, els anys 2016 i 2017 la Generalitat va aprovar unes modificacions en
el sistema de compensacions a AUTEMA per la concessió de l’autopista C16 per la
qual l’administració pública s’ha estalviat en 3 anys més de 50M d’euros i ha permès
establir un sistema de bonificacions importants en aquesta via ràpida.
Actualment la Generalitat està en un procés de negociació amb l’Estat espanyol per tal
d’implantar un sistema de vinyeta que permetria eliminar els peatges de tot el país. Un
projecte que de moment no té l’acord dels dos governs.
Per tots aquests motius exposats anteriorment, els grups municipals d’ERC i CDC
proposen al ple de l’ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Instar al govern de l’Estat, i en concret a ADIF, a instal·lar de forma molt
urgent el sistema de bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB) en el tram
Manresa – Terrassa, i posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit
(ERTMS) tal com es van comprometre davant dels alcaldes i representants de la
comarca a la trobada que va tenir lloc al ministeri de Foment el passat 26 de febrer.
SEGON. Instar, de nou, al govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions
necessàries a la línia R4 de Rodalies per tal d’oferir un servei competitiu, eficient i
segur que uneixi Manresa amb Barcelona en menys d’una hora. Unes actuacions que
s’han d’acordar conjuntament amb el territori i en el marc de la comissió de seguiment
proposada pel Secretari d’Estat.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a acordar el traspàs definitiu i efectiu de la gestió
del servei de Rodalies a Catalunya.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat a promoure un abaratiment dels
abonaments mensuals i trimestrals que els facin molt més competitius davant d’altres
tipus de bitllet com són la T-10, així com un canvi urgent de zona tarifaria per tal que el
transport públic sigui un mitja eficaç i econòmic de desplaçament.
CINQUÊ. Instar al Govern de la Generalitat a augmentar les bonificacions de
l’autopista C16 de tal manera que aquelles que ara s’apliquen en unes hores
determinades dels dies laborables es facin extensibles les 24 hores del dia de tots els
dies laborables.
SISÈ. Instar al Govern de la Generalitat a estudiar el desdoblament dels trams de la
C-55 que siguin necessaris, prioritzant el que va des de Manresa fins a Castellbell i el
Vilar si -amb les diverses actuacions portades a terme en els últims anys- la reducció
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de trànsit a l’esmentada carretera no és suficient com per garantir la seguretat i la
competitivitat de la via en algun tram, com ja es va aprovar en aquest Ple el gener de
2014.
SETÈ. Instar a aquest Consistori i els seus grups polítics a fer un seguiment constant,
vers les problemàtiques en infraestructures i comunicacions que patim, vetllant per la
seva millora i seguretat.
VUITÈ. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través
dels mitjans de comunicació municipals.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Fina Casals Font, en representació de la
Plataforma Ciutadana No Més Morts a la C-55, que ha demanat per a intervenir en
relació al punt 6.5 de l’ordre del dia.

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=9639.0&endsAt=12752

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups
Municipals d’ERC, CDC, PSC, DM i del regidor Miquel Davins Pey, a la proposició
6.5 del Grup Municipal DM i el regidor Miquel Davins Pey, i el Ple l’aprova per 19
vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins
Pey) i 6 abstencions (1 GMERC, 3 GMCUP i 2 GMC’s), i, en conseqüència la
proposició 6.5 decau i, per tant, es declara acordat el següent:
Es fa constar que la regidora Mireia Estefanell Medina del GMERC, es trobava fora de
la sala en el moment de la votació.
“El dimarts 20 de novembre del 2018 va tenir lloc a Vacarisses un accident ferroviari a
la línia 4 de Rodalies de Catalunya, que va causar 1 mort i una cinquantena de ferits.
La causa fou una esllavissada en una paret al costat de la via que va causar el
descarrilament del tren.
El divendres 8 de febrer de 2019 va tenir lloc a Castellgalí un accident ferroviari, a
conseqüència d’una topada frontal de dos trens de les línies R-4 de Rodalies i R-12 de
Regional de Catalunya que circulaven en direcció oposada per la mateixa via, que va
causar 1mort i un centenar de ferits.
La línia R-4 i també la R-12 de Renfe, pateixen des de fa dècades una desinversió per
part de l’estat espanyol que està portant a la degradació constant del servei, augment
del temps de trajecte, disminució de la fiabilitat del servei i darrerament a la disminució
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de la seguretat en aquesta, com ho demostren els dos accidents que han tingut lloc els
darrers mesos.
Aquesta degradació és global a la xarxa de Rodalies de Catalunya, però és als
extrems de les línies on l’afectació té una incidència superior. El cas del tram Manresa
– Terrassa és paradigmàtic, ja que és l’únic de la xarxa que no disposa del sistema de
bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB), pensat per donar seguretat en
línies de doble via en les quals hi poden haver circulacions a contravia.
Un altre element que destaca en aquest tram és l’existència de diverses limitacions de
velocitat temporal, establertes per la manca de seguretat que s’ha detectat en algunes
localitzacions de la línia. Aquestes limitacions, teòricament temporals, s’han anat
allargant en el temps, fins al punt que han quedat consolidades en els horaris oficials
de la línia, per manca d’inversió en la reparació i garantia de la seguretat.
Aproximadament uns deu anys enrere el trajecte entre Manresa i Terrassa es podia
dur a terme en menys de 30 minuts. Actualment el tren més ràpid el realitza en 33
minuts.
L'1 de gener de 2010, va tenir lloc el traspàs a la Generalitat els serveis de Rodalies,
tal com s'establia a l'Estatut, per part del Ministeri de Fomento. Aquest traspàs es va
limitar tan sols a la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als
usuaris) i del personal. La titularitat de la infraestructura (vies, estacions i andanes) es
va mantenir en mans d’ADIF i depèn de l’empresa pública espanyola la realització de
les inversions adients per tal de mantenir la seguretat i la fiabilitat i per la millora del
servei ferroviari. L’explotació del servei i titularitat dels trens, correspon a RENFE, i la
Generalitat no pot assignar-la a cap altre operador fins que l’estat espanyol no
modifiqui la llei del sector ferroviari, perquè aquesta estableix Renfe com a únic gestor
dels serveis ferroviaris.
El 17 de març de 2016 el ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per amplíssima
majoria una moció que reclamava el traspàs del servei de rodalies i regional al govern
de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil, unitat
empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat,
i l’aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que avui dia no
s’han realitzat per part d’ADIF.
Arran de l’accident del 20 de novembre de 2018, el 20 de desembre de 2018 el ple de
l’Ajuntament va aprovar una proposició per reclamar a l’Estat espanyol les inversions
necessàries a la línia R4 de Rodalies de Barcelona per tal d’oferir un servei segur,
eficient i ràpid, que uneixi Manresa amb Barcelona en menys d’una hora. En aquella
proposició també es demanava la constitució d’una taula de treball integrada per
responsables del Ministeri de Foment, les empreses ADIF i RENFE, del Departament
de Territori i Sostenibilitat, dels Consells Comarcals i dels municipis per on passa la
línia R4.
Posteriorment, i arran de l’accident mortal del dia 8 de febrer, el dimecres 13 de febrer
el Consell d’Alcaldes, conjuntament amb representats dels Consells comarcals del
Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Vallès occidental i d’agents econòmics i socials
de la Catalunya Central van acordar un manifest on es demanava al Ministeri de
Acta de la sessió plenària núm. 3, de 21 de març de 2019

67

Foment que en el termini de 15 dies rebés als representants del territori per posar
sobre la taula un calendari concret d’execució de les actuacions previstes a la línia R4.
El 26 de febrer una delegació d’alcaldes i representants dels consells comarcals i
també del Consorci Viari van ser rebuts al Ministeri de Foment amb Pedro Saura,
secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge; Isabel Pardo, presidenta
d’Adif; i Isaías Táboas, president de Renfe, entre altres representants del ministeri. En
aquella reunió el secretari d’Estat es va comprometre a licitar, abans de l’estiu, el
projecte per millorar les instal·lacions de senyalització i dels sistemes de seguretat,
que inclouen el mecanisme de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) en una primera
fase i, posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit (ERTMS). Unes
actuacions que tenen una durada prevista d’execució de 18 mesos. També hi va haver
el compromís de crear una comissió de seguiment per tal d’establir un sistema efectiu
de comunicació fluïda i estable entre el Ministeri, Renfe i Adif i els representants del
territori tant a l’hora de determinar quines són les actuacions de millora de la línia R4
com per estar informats en cas de noves incidències.
Per altra banda el preu d’una T-Mes o d’una T-Trimestre, requereix un nombre de
viatges gairebé equivalent a dos viatges diaris de dilluns a divendres. De manera que
en mesos amb diversos festius o amb altres casuístiques que facin que un usuari
habitual realitzi menys trajectes no sigui competitiu. Una rebaixa dels preus d’aquests
títols, juntament amb la T-Jove, els faria molt més atractius i n’incrementaria l’ús, que
ara és relativament baix, en comparació amb la T-10. També una racionalització de
Zones, en l’actualitat Manresa és zona 6, rebaixaria el preu del transport públic i el
faria més competitiu.
Però, no patim només la greu problemàtica de les línies de tren R-4 i R-12, també
tenim un greu problema de comunicacions per carretera.
La carretera C-55 té des dels anys 90 del segle passat unes IMD de 25.000 vehicles
diaris. En l’actualitat i amb dades de l’any 2017 aquest IMD arriba als 37.000 vehicles i
amb un gran increment dels vehicles pesants, en part fomentat per la instal·lació de
polígons industrials vorejant aquesta carretera.
Le Generalitat de Catalunya ha realitzat, des del 2013 un conjunta de mesures per
millorar la seguretat de les carreteres C55 i C58 per valor de més de 27,6 milions
d’euros. I hi ha obres en projecte per valor de 6 milions d’euros més. Aquestes
actuacions han permès evitar la mortalitat que patia aquesta via.
Entre d’altres actuacions, s’han portat a terme algunes que han afavorit especialment
la mobilitat a la nostra ciutat, com el desdoblament de la ronda de Manresa, la rotonda
d’accés a Sant Pau o la connexió de la C-55 amb Viladordis.
Per altra banda, els anys 2016 i 2017 la Generalitat va aprovar unes modificacions en
el sistema de compensacions a AUTEMA per la concessió de l’autopista C16 per la
qual l’administració pública s’ha estalviat en 3 anys més de 50M d’euros i ha permès
establir un sistema de bonificacions importants en aquesta via ràpida.
Actualment la Generalitat està en un procés de negociació amb l’Estat espanyol per tal
d’implantar un sistema de vinyeta que permetria eliminar els peatges de tot el país. Un
projecte que de moment no té l’acord dels dos governs.
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Per tots aquests motius exposats anteriorment, els grups municipals d’ERC i CDC
proposen al ple de l’ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Instar al govern de l’Estat, i en concret a ADIF, a instal·lar de forma molt
urgent el sistema de bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB) en el tram
Manresa – Terrassa, i posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit
(ERTMS) tal com es van comprometre davant dels alcaldes i representants de la
comarca a la trobada que va tenir lloc al ministeri de Foment el passat 26 de febrer.
SEGON. Instar, de nou, al govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions
necessàries a la línia R4 de Rodalies per tal d’oferir un servei competitiu, eficient i
segur que uneixi Manresa amb Barcelona en menys d’una hora. Unes actuacions que
s’han d’acordar conjuntament amb el territori i en el marc de la comissió de seguiment
proposada pel Secretari d’Estat.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a acordar el traspàs definitiu i efectiu de la gestió
del servei de Rodalies a Catalunya.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat a promoure un abaratiment dels
abonaments mensuals i trimestrals que els facin molt més competitius davant d’altres
tipus de bitllet com són la T-10, així com un canvi urgent de zona tarifaria per tal que el
transport públic sigui un mitja eficaç i econòmic de desplaçament.
CINQUÊ. Instar al Govern de la Generalitat a augmentar les bonificacions de
l’autopista C16 de tal manera que aquelles que ara s’apliquen en unes hores
determinades dels dies laborables es facin extensibles les 24 hores del dia de tots els
dies laborables.
SISÈ. Instar al Govern de la Generalitat a estudiar el desdoblament dels trams de la
C-55 que siguin necessaris, prioritzant el que va des de Manresa fins a Castellbell i el
Vilar si -amb les diverses actuacions portades a terme en els últims anys- la reducció
de trànsit a l’esmentada carretera no és suficient com per garantir la seguretat i la
competitivitat de la via en algun tram, com ja es va aprovar en aquest Ple el gener de
2014.
SETÈ. Instar a aquest Consistori i els seus grups polítics a fer un seguiment constant,
vers les problemàtiques en infraestructures i comunicacions que patim, vetllant per la
seva millora i seguretat.
VUITÈ. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través
dels mitjans de comunicació municipals.”
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia en el punt 6.2.

6.2.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP per al compliment dels acords
del Ple i el manteniment d’estelades i llaços grocs.Acta de la sessió plenària núm. 3, de 21 de març de 2019
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En lloc
d’ERC i
CDC, ha de
dir: ERC,
CDC, PSC,
DM i el
regidor
Miquel
Davins Pey

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 de març de
2019, que es transcriu a continuació.
“Atès que el 19 de juliol del 2011, es va aprovar per majoria absoluta una moció
proposada per la Comissió 11 de Setembre (formada per la Fundació Independència i
Progrés, Manresa per la Independència, Òmnium Cultural, CDC, CUP, ERC, RI i SI) i
presentada pels grups municipals de CiU, ERC i CUP. La moció comprometia a
adherir-se a la campanya “Penja-la i no la despengis fins a la independència”, i a
col·locar "de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de
Manresa, entre ells a la façana de l’edifici de l’Ajuntament de la ciutat".
Atès que el 16 de novembre del 2017 l'alcalde Valentí Junyent va llegir en aquest
mateix Ple una Declaració del Govern de CDC – ERC i dels Grups Municipals de la
CUP, DM i del regidor Miquel Davins Pey, per la llibertat de les preses i els presos
polítics. En aquesta declaració l’Ajuntament de Manresa aprovava "que, mentre hi
hagi presos i preses polítiques, l’ajuntament penjarà un llaç groc a la façana de l’edifici
consistorial (plaça Major, 1) per reivindicar-ne l'alliberament".
Ateses les reiterades mocions i declaracions d'aquest ajuntament a favor del dret a la
independència i en contra de la repressió exercida pel govern espanyol en contra dels
drets nacionals i socials del poble català.
El grup municipal de la CUP proposa els següents acords:
1. L'ajuntament de Manresa en cap cas retirarà la bandera estelada ni el llaç groc
col·locats als edificis municipals.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=12752.0&endsAt=1329

L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.2 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple
la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GMCUP) i 21 vots negatius (8 GMCDC, 6
GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey).
Es fa constar que la senyora Mireia Estefanell Medina, del GMERC, continua fora de la
sala en el moment de la votació.

6.3.-

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la reprovació de l’actuació
dels Mossos d’Esquadra durant la jornada de vaga general feminista del
passat 8 de març.-

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 de març de
2019, que es transcriu a continuació.
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“Atès que vivim en una societat capitalista patriarcal que considera les dones,
lesbianes i trans uns subjectes passius i de segona, i que provoca una sistemàtica
feminització de la pobresa.
Atès que, des de fa molts anys, hi ha hagut dones lluitadores que mitjançant la seva
lluita han provocat que, de facto, millorés la consideració de la societat envers les
dones.
Atès que aquests avenços no han estat suficients com per a poder arribar a una
situació d’igualtat real, no només en àmbits legals sinó en matèria de condicions de
vida.
Atès que actualment el moviment feminista està fent grans avanços, i està duent a
terme una lluita incessant per a la destrucció del patriarcat com a model de societat
que considera la figura de l’home, blanc, heterosexual i de classe alta l’única figura
vàlida a reconèixer i que desplaça la resta a un nivell inferior.
Atès que sense les lluites de les que ens van precedir no seriem on som, i per tant la
lluita és l’únic camí per a l’alliberament de les dones, lesbianes i trans.
Atès que el passat 8 de març el moviment feminista, acompanyat dels sindicats
combatius, va convocar una vaga general de 24h.
Atès que el comitè de vaga de Manresa i del Bages concentrava diverses demandes
concretes en aquesta vaga general, que es basaven en:
- PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades cap a les
dones, sigui quina sigui la nostra edat i condició. Exigim polítiques públiques,
recursos i mitjans suficients per a totes en el sistema de protecció i prevenció
enfront les violències masclistes.
- PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals! Denunciem
la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com
una altra forma de violència masclista.
- PROU! D’ingerències en les decisions sobre els nostres cossos! Exigim ser
protagonistes de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de
pressió estètica.
- PROU! De violència institucional contra les nostres llibertats. Denunciem la
justícia PATRIARCAL, hereva del franquisme, que ha empresonat, imputat i
encausat a dones sense que hagin comès cap delicte. Exigim la llibertat de les
preses polítiques i exiliades, així com la llibertat de totes les dones injustament
empresonades, i la fi dels processos judicials oberts.
- PROU! De repressió i criminalització de la protesta. Denunciem la repressió
contra el moviment feminista per part de les institucions de l’Estat Espanyol i de
la Generalitat de Catalunya.
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- PROU! De malabarismes a les nostres vides! Som les que generem,
reproduïm i sostenim la vida. Estem fartes que S’INVISIBILITZI el valor social
d’aquestes aportacions, que fem les dones majoritàriament. Reivindiquem
també que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer ordre,
i exigim la seva redistribució.
- PROU! De discriminació salarial, de menyspreu i d’assetjament sexual en
l’àmbit laboral. Avui també fem vaga laboral, perquè no acceptem estar
sotmeses a pitjors condicions, ni cobrar menys que els homes. Avui fem vaga
contra la precarietat laboral.
- PROU! D’explotació i destrucció de la vida al nostre planeta! Denunciem el
neoliberalisme salvatge que imposa desigualtats cada cop més extremes,
oprimeix minories ètniques i destrossa el nostre planeta i els nostres modes de
vida. Denunciem el capitalisme extractivista i energètic que opera, sobretot, al
sud global; violentant els territoris; les persones, i en especial les dones de
pobles originaris. Defensem la sobirania alimentària dels pobles i diem NO als
Tractats de Comerç i Inversió, que ataquen les nostres vides i blinden el poder
de les transnacionals. Exigim que la defensa de la vida es situï en el centre de
l’economia i de la política.
- PROU! D’educació sexista, racista i colonial! Avui fem vaga estudiantil, pel
nostre dret a una educació feminista, inclusiva, pública, gratuïta i laica. Lliure
dels valors heteropatriarcals, neoliberals i mercantilistes.
- PROU! De racisme i exclusió! Obrim fronteres! Denunciem les polítiques
migratòries i de militarització de les fronteres i exigim l’acollida de totes les
persones migrades, sigui pel motiu que sigui. Exigim protecció efectiva de les
supervivents de trata amb finalitat d’explotació sexual. Exigim el tancament dels
CIES.
Atès que el ple de la corporació de Manresa el passat més de febrer, va acordar donar
suport a la vaga feminista del passat 8 de març.
Atès que a Manresa i el Bages, les accions programades pel comitè de vaga feminista
del Bages i de Manresa no va poder dur a terme les seves accions amb normalitat
atesa l’actuació dels cossos policials dels mossos d’esquadra amb actuacions
injustificables com ara vexacions a les companyes, negativa a la identificació de
diversos agents tot i ser requerides, càrregues a diverses manifestants, etc.
Atès que fins a sis de les companyes que van participar a la manifestació estan sent
investigades pels fets ocorreguts després de la intervenció del cossos policials.
El grup municipal de la CUP de Manresa proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reiterar el suport a la passada vaga general feminista convocada el passat
8 de març.
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SEGON.- Reprovar l’actuació policial del cos dels Mossos d’Esquadra durant tota la
jornada de vaga del 8 de Març.
TERCER.- Treballar per tal de poder dur a terme les diferents demandes sorgides de
la vaga general feminista del passat 8 de març, en tots aquells elements que siguin
competència d’aquest ajuntament.”

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=13299.0&endsAt=1475

Es fa constar que la senyora Mireia Estefanell Medina, del GMERC, s’incorpora a la
sessió durant el debat d’aquest punt.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.3 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple
la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GMCUP) i 22 vots negatius (8 GMCDC, 7
GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey).

7.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

No se’n presenten.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fce0ca7
0416?startAt=14757.0&endsAt=1476

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.
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La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=14765.0&endsAt=1477

9.-

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 8, 9 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 19 i 26
de febrer i 5 de març de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 4, del dia 22 de gener de 2019.-

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 8, 9 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 19 i 26
de febrer i 5 de març de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
públic núm. 4, del dia 22 de gener de 2019, 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/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=14774.0&endsAt=1478

10.-

Donar compte d’escrit que justifica recepció d’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de Manresa.-

Data
d'entrada

08-03-2019

Organisme

Generalitat de
Catalunya

Remitent

Departament de la
Presidència

Acord municipal
Proposició dels Grups Municipals de CDC,
ERC, PSC, C’s, DM i del regidor Miquel Davins
Pey per a l’impuls de la Reforma Horària i la
modificació de l’horari de les sessions ordinàries
del Ple municipal.-

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=14787.0&endsAt=1479
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11.-

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

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

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0685cbcd001698fc
e0ca70416?startAt=14792.0&endsAt=1481

Un cop tractats tos els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número............ i correlatius fins el número..........

El secretari general,
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